األسئلة الشائعة حول متطلبات التدريب

لموظفي الرعاية الشخصية

متطلبات التدريب
أنا أعتني بأحد أفراد أسرتي لسنوات.
ي
أنا الوحيد الذي أرعاه .لماذا يتعين عل ّ
الحصول على التدريب؟
يشترط القانون تدريب جميع الع ّمال ،حتى لو
كانوا يعملون لدى أحد أفراد األسرة .يعرف أفراد
األسرة الشخص الذي يدعمونه جيدًا .يساعد
التدريب على ضمان حصول الشخص الذي يتلقى
الرعاية على أفضل رعاية ممكنة ،بغض النظر
عمن يرعاه.
ي الحصول
أنا عامل منذ سنوات .لماذا يتعين عل ّ
على التدريب؟
التدريب يفيدك أنت وصاحب العمل .لديك كل
المعلومات التي تحتاجها من خالل التدريب
لتقديم خدمات عالية الجودة بأمان وتعلّم أفضل
الممارسات الحالية.
الهدف هو إنشاء خط أساس للتدريب للجميع.
وبالتالي ،هناك رعاية معيارية لكل شخص في
والية أوريغون.

يجب على الع ّمال االمتثال لمتطلبات
معدات الحماية الشخصية.

صدر قانون في عام  2018يلزم جميع الع ّمال
بتلقي التدريب.
ي تلقي كل التدريب المطلوب مرتين؟
أنا عامل رعاية منزلية وموظف رعاية شخصية .هل يجب عل ّ
ال .عند االنتهاء من التدريب المطلوب ،ستحصل على اعتماد كعامل رعاية منزلية وموظف
رعاية شخصية.
ي الحصول على التدريب؟
أنا ال أقدم الخدمات بانتظام .هل ال يزال يتعين عل ّ
نعم .يشترط القانون تدريب جميع الع ّمال ،بغض النظر عن عدد الساعات التي يعملونها.
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سجل التدريب
أتلقى التدريب من خالل هيئة الرعاية المنزلية في
والية أوريغون (.)OHCC
ي تلقي التدريب من خالل
هل ال يزال يتعين عل ّ
Carewell؟
نعم .تقدم  Carewellالتدريب المطلوب .حتى
إذا كنت قد تلقيت جلسات تدريبية من خالل هيئة
 ،OHCCفيجب عليك الحصول على تدريب
تنشيطي وإكمال التعليم المستمر من خالل
.Carewell
توفر هيئة  OHCCالتدريب الطوعي المطلوب
للحصول على شهادات .OHCC
هل يُحتسب التدريب الذي تلقيته من خالل هيئة
 OHCCضمن متطلبات التدريب الجديدة؟
ال .فقط التدريب المقدم من  Carewellيفي
بمتطلبات التدريب .ومع ذلك ،إذا حصلت على
شهادة من هيئة  OHCCواحتفظت بها،
فلن تضطر إلى الحصول على التدريب
من خالل  ،Carewellوهذا يشمل
الشهادات التالية:
•شهادة التطوير المهني ()PDC
سنة
•شهادة مح ّ
•شهادة استثنائية
•العاملون الصحيون التقليديون
•الشلل الرباعي المعتمد على جهاز التنفس الصناعي ()VDQ

يجب على الع ّمال االمتثال لمتطلبات
معدات الحماية الشخصية.

ي الحصول
لدي خلفية عن التمريض (أو مساعدي التمريض المعتمدين) .فهل ال يزال يتعين عل ّ
أنا ّ
على التدريب؟
نعم .يتضمن التدريب المطلوب موضوعات محددة يجب على جميع الع ّمال أخذها.
وقد ترغب في التفكير في الحصول على شهادة التطوير المهني ( .)PDCإذا كان لديك ترخيص تمريض
أو مساعد تمريض معتمد ،فإن هيئة  OHCCتتنازل عن بعض متطلبات التدريب للحصول على الشهادة.
إذا كان لديك شهادة تطوير مهني ،فليس عليك أن تتلقى التدريب المطلوب من خالل .Carewell
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هل هناك استثناء لتلقي التدريب؟
نعم .هناك استثناء واحد من تلقى التدريب .أنت لست بحاجة إلى تلقي التدريب المطلوب من خالل
 Carewellإذا كان لديك شهادة من هيئة  OHCCوتحتفظ بها .وكل ما تحتاجه هو أن تتلقى التدريب
المطلوب للحصول على شهادتك .تشمل الشهادات:
•شهادة التطوير المهني ()PDC
سنة
•شهادة مح ّ
•شهادة استثنائية
•العاملون الصحيون التقليديون
•الشلل الرباعي المعتمد على جهاز التنفس الصناعي (.)VDQ
لدي شهادة في اإلنعاش القلبي الرئوي واإلسعافات األولية .فهل ما زلت بحاجة إلى الحصول على التدريب؟
ّ
نعم .يتضمن التدريب المطلوب موضوعات محددة يجب على جميع الع ّمال أخذها.

إمكانية الوصول
هل يجب علي أن أدفع مقابل التدريب؟
ال .التدريب يقدم مجانًا.
ما هو التنسيق الذي يقدم فيه التدريب؟
التدريب عبارة عن مزيج من الوحدات النمطية عبر
اإلنترنت والندوات المجدولة عبر اإلنترنت .بمجرد
أن يبدأ التدريب الحضوري مرة ً أخرى ،ستصبح
الندوات عبر اإلنترنت تدريبًا في الفصول الدراسية.
الوحدات عبر اإلنترنت متاحة على مدار اليوم
وطوال أيام األسبوع .يمكنك بدء التدريب وإيقافه
متى أردت ذلك.
يتم تقديم ندوات عبر اإلنترنت خالل
مجموعة متنوعة من األوقات والتواريخ،
تشمل المساء وعطالت نهاية األسبوع.

يجب على الع ّمال االمتثال لمتطلبات
معدات الحماية الشخصية.

سيكون لديك متسع من الوقت لتلقي التدريب التنشيطي
للمعلومات .وأمامك فرصة حتى  31مارس  2022لتلقي التدريب .ومع ذلك ،فإننا نشجعك على المشاركة
في البرنامج التجريبي الذي تم إطالقه في فبراير  .2021والبرنامج التجريبي متاح على مستوى الوالية.
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لدي وقت لتلقي التدريب ألنني
ماذا لو لم يكن ّ
أعمل بدوام كامل أو ال أستطيع أخذ إجازة
لتلقي التدريب؟
•الوحدات عبر اإلنترنت متاحة على مدار
اليوم وطوال أيام األسبوع .يمكنك بدء
التدريب وإيقافه متى أردت ذلك.
•تقدم  Carewellندوات عبر اإلنترنت خالل
مجموعة متنوعة من األوقات والتواريخ،
بما في ذلك المساء وعطالت نهاية األسبوع.
•سيكون لديك متسع من الوقت لتلقي
التدريب التنشيطي للمعلومات.
يمكنك البدء اآلن في تلقي التدريب
وحتى  31مارس .2022
هل يمكنني تلقي التدريب في نفس الوقت الذي
أعمل فيه لدى العميل؟
ال .يجب أن تأخذ التدريب في أوقات غير
أوقات العمل.
هل ستسمح هيئة صحة أوريغون ()OHA
بمزيد من ساعات العمل لتلقي التدريب؟
ال .ساعات العمل هي فقط للخدمات المباشرة التي
تقدمها لصاحب العمل.
ماذا لو لم أكمل التدريب المطلوب؟
يجب عليك إنهاء التدريب المطلوب بالكامل حتى
تتمكن من االحتفاظ برقم مزود الخدمة واالستمرار
في العمل لدى أصحاب العمل.

يجب على الع ّمال االمتثال لمتطلبات
معدات الحماية الشخصية.

ماذا لو لم يكن لدي جهاز كمبيوتر؟
•يمكنك استخدام جهاز لوحي أو هاتف ذكي لتلقي التدريب.
•تقدم  Carewellطرقًا أخرى لتلقي التدريب ألولئك الذين ليس لديهم جهاز كمبيوتر أو خدمة إنترنت.
يمكنك التواصل مع  Carewellعلى الرقم  1-844-503-7348لمعرفة المزيد عن تلك
الطرق األخرى.
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لدي اتصال باإلنترنت؟
ماذا لو لم يكن ّ
تقدم  Carewellطرقًا أخرى لتلقي التدريب ألولئك الذين ليس لديهم جهاز كمبيوتر أو خدمة إنترنت.
يمكنك التواصل مع  Carewellعلى الرقم  1-844-503-7348لمعرفة المزيد عن تلك الطرق األخرى.
ماذا لو كنت بحاجة إلى ترتيبات خاصة بموجب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة ( )ADAلتلقي التدريب؟
يمكن أن تساعد  Carewellفي إجراء الترتيبات الخاصة بموجب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة (.)ADA
يُرجى التواصل مع  Carewellعلى الرقم  1-844-503-7348لمزيد من المعلومات.
هل التدريب متوفر بلغات أخرى؟
التدريب متاح بلغات متعددة.
تقدم  Carewellحاليًا خدمات الترجمة الفورية للتدريب.
كيف سأعرف موعد ومكان التدريب؟
ستحصل على معلومات من  Carewellوهيئة .OHCC
ويمكنك االشتراك في التدريب على موقع  Carewellاإللكتروني،
.CarewellSEIU503.org/training
هل يمكنني االطالع على تاريﺦ تدريب  Carewellفي السجل؟
ال .تستخدم  Carewellنظامها إلدارة التعلّم لتتبع التدريب الذي تتلقاه .وسيُعلمون هيئة  OHCCعندما
تفي بمتطلبات التدريب.

يمكنك الحصول على هذا المستند بلغات أخرى ،أو بحروف كبيرة ،أو بطريقة برايل ،أو بتنسيﻖ آخر
تفضله .تواصل مع هيئة الرعاية المنزلية في أوريغون ( )OHCCعلى الرقم .877-624-6080
نقبل جميع مكالمات الترحيل أو يمكنك االتصال بالرقم .711
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