نقاط الحديث

الملخص:
يفرض قانون مجلس الشيوخ رقم  1534تدريب جميع عاملي الرعاية المنزلية وجميع عاملي الدعم الشخصي
(وبضمنهم مرافقي الرعاية الشخصية) وتقييم العاملين الجدد .تدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ في  1سبتمبر
 .2021تتأكد معايير العمال من أن لديهم المهارات والمعرفة والقدرة على تقديم خدمات عالية الجودة والدعم
لألشخاص الذين يتلقون خدمات ميديكيد  Medicaidو ومشروع أوریغون لالستقالل الشخصي Oregon
 Project Independenceفي المنزل.

نقاط الحديث
• تقوم إدارة الخدمات اإلنسانية في والية أوريغون وهيئة الصحة في والية أوريغون ونقابة العاملين
 SEIU 503ونقابة العاملين للرعاية الجيدة  Carewell SEIU 503بتنفيذ القرار SB 1534
• يتطلب قرار  SB 1534تدريبًا للعاملين في مجال الرعاية المنزلية والدعم الشخصي  ،باإلضافة إلى
القائمين على الرعاية الشخصية الذين يساعدون األشخاص الذين يعانون من اإلعاقات على العيش بأمان
واستقاللية في منازلهم ومجتمعاتهم .كما يتطلب تقييمات للعمال الجدد.
• ال تنطبق المتطلبات الجديدة على موظفي وكاالت الرعاية المنزلية المرخصة ووكاالت مقدمي الخدمات
والمنازل الجماعية وأطر الرعاية طويلة األجل.
• التدريب المطلوب مصمم لدعم العمال في أداء وظائفهم .يوفر وسيلة للنهوض بالمهنة من خالل تبادل
المعلومات مع العاملين .التدريب مجاني لألشخاص الذين يعملون حاليًا كعاملين في الرعاية المنزلية
والدعم الشخصي  ،باإلضافة إلى مرافقي الرعاية الشخصية .متطلبات التدريب هي كما يلي:
▪ التوجيه قبل التسجيل ( 4ساعات)
▪  8ساعات من التدريب األساسي للعاملين الجدد
▪ تدريب تنشيطي للقوى العاملة الحالية ( 12ساعة)  ،و
شهرا).
▪ التعليم المستمر لجميع العاملين ( 12ساعة كل 24
ً
• يساعد التدريب العاملين على تقديم خدمات عالية الجودة  ،والبقاء في حياتهم المهنية لفترة أطول  ،ويؤدي
إلى الرضا الوظيفي  ،ويحسن السالمة.
• سيتلقى العاملون في الرعاية المنزلية والدعم الشخصي ومرافقي الرعاية الشخصية معلومات حول
متطلبات قرار مجلس الشيوخ  1534في عام  ، 2020حتى يتمكنوا من االستعداد ومعرفة ما يمكن
توقعه في عام .2021
• تشمل مواضيع التدريب ما يلي:
▪ اجراءات السالمة والطوارئ
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▪ فهم المتطلبات لمقدمي الخدمة الذين يتلقون أجورهم من األموال المستمدة من ميديكيد
▪ توفير خدمات ترتكز على الشخص
▪ فهم كيفية تقديم الدعم لالحتياجات الجسدية والعاطفية لألشخاص الذين يتلقون الخدمات
وعمليات الدعم
▪ التعامل مع األدوية،
▪ وتقديم العناية الشخصية والمساعدة في أنشطة الحياة اليومية.
• التدريب عبارة عن مجموعة من الوحدات التدريبية عبر اإلنترنت وورش العمل االفتراضية والشخصية.
توفر نقابة العاملين تدريب الرعاية الجيدة  Carewell SEIU 503التدريب.
• التقييمات تقيس ما تعلمه العامل ؛ وإذا كان بإمكانهم تطبيقه على العمل الذي يقومون به.
• سيتم توفير تدريب تجريبي على مستوى الوالية في أوائل عام  .2021سيحصل المشاركون على تأييد
وحدات التدريب عند طلبها في سبتمبر .2021
• توفر صفحة االنترنيت  SB 1534الموجودة على موقع هيئة الرعاية المنزلية في والية أوريغون مزيدًا
ً
جدوال زمنيًا قابالً للتنزيل واألسئلة الشائعة.
من المعلومات حول القرار وتتضمن
• يتوفر مزيد من المعلومات حول تدريب الرعاية الجيدة لنقابة العاملين Carewell SEIU 503ععلى
موقع االنترنيت الخاص بهم على https://www.carewellseiu503.org/training
يمكنك الحصول على هذه الوثيقة بلغات أخرى ،أو مطبوعة بخط كبير ،أو مطبوعة على طريقة برايل أو
حسب الصيغة المفضّلة لديك .اتصلوا بهيئة الرعاية المنزلية في والية أوريغون على الرقم 877-624-
 .6080نستقبل المكالمات المحولة أو يمكنكم االتصال بالرقم .711
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