الخط الزمني

لبرنامج التدريب المطلوب للعاملين في الرعاية المنزلية والدعم الشخصي

تضمن هيئة الرعاية المنزلية في والية أوريغون ( )Oregon Home Care Commissionتقديم خدمات عالية الجودة في الرعاية المنزلية للكبار في السن
ولألشخاص المعاقين .يقدم العاملون في الرعاية المنزلية والدعم الشخصي ،الذين يشملون المساعدين في الرعاية الشخصية ،الخدمات في الرعاية المنزلية.
يساعد هؤالء العاملون المتقدمين في السن والمعاقين على العيش في منازلهم ومجتمعاتهم آمنين ومستقلين.

التعليم المستمر

التدريب التجريبي

يجب على العاملين أن يحصلوا على  12ساعة
شهرا.
من التعليم المستمر كل 24
ً

2023

يبدأ تدريب كير ويل  SEIU 503بالتدري التجريبي.
يحصل أولئك الذين يشتركون في التدريب التجريبي على
االعتمادات عندما يكون التدريب مطلوبًا في عام .2021

2021

2020

البدء في التدريب والتقييمات المطلوبة.
• 1سبتمبر :2021 ،يجب على جميع العاملين الجدد الحصول على التوجيه قبل التسجيل كعامل وأن يكملوا
التدريب األساسي خالل  120يو ًما للتسجيل.
سجلوا قبل  9/1/21استكمال التدريب التنشيطي لكي يستمروا
• 31مارس :يجب على جميع العاملين الذين ُ
بالعمل.

التدريب والتقييمات المطلوبة
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مواضيع التدريب المطلوبة
تشمل مواضيع التدريب ما يلي:
•سوء المعاملة واإلبالغ اإلل زامي
•السرية
•حقوق المستهلكين
•إدارة األدوية

يجب على العاملين أن يحصلوا على ما يلي:
•التوجيه
•التدريب األساسي
•التعليم المستمر
•التدريب التنشيطي (العاملون المسجلون قبل )9/1/2021

•سالمة األدوية ()Medication Safety
•مكافحة ضروب االحتيال على ميديكيد
•الرعاية الشخصية وتقديم الدعم في الحياة ا ليومية
•الخدمات أعمال الدعم المرتكزة على الفرد
•اج راءات السالمة والطوارئ
•االحتياطات المعممة

للمزيد من المعلومات ،اتصل:
بهيئة الرعاية المنزلية في والية أوريغون
https://go.usa.gov/xdXrF
تدريب كير ويل SEIU 503
https://www.carewellseiu503.org/training

•المتطلبات واألدوار والمسؤوليات
•كيفية تقديم الدعم لالحتياجات الجسدية والعاطفية لألشخاص الذين يتلقون الخدمات
•المتطلبات لمقدمي الخدمة الذين يتلقون أجورهم من األموال المستمدة من ميديكيد
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يمكنك الحصول على هذه الوثيقة بلغات أخرى ،أو بأحرف كبيرة أو بطريقة برايل للمكفوفين أو أية
صيغة تفضلها .اتصلوا بهيئة الرعاية المنزلية في والية أوريغون على الرقم .877-624-6080
نستقبل المكالمات المحولة أو يمكنكم االتصال بالرقم 711

