مباحث آموزشی

آموزش الزامی برای مددکاران
مراقبت در منزل و پشتیبان شخصی

 Senate Bill 1534آموزش را برای همه مددکاران مراقبت در منزل و همه مددکاران پشتیبان
شخصی (از جمله شرکتکنندگان در مراقبت شخصی) الزامی میکند.

حمایت از نیازهای
جسمی و عاطفی

اقدامات ایمنی و
اضطراری

ارائه خدمات
شخصمحور

•ارائه خدمات مجاز
•برقراری ارتباط موثر
•ارج نهادن به مصمم بودن
•ارائه خدمات و پشتیبانیهای
شخصمحور

•پیشگیری از سوء
استفاده
•ارائه گزارش از حادثه
•کنترل عفونت
•مکانیک مناسب بدن

•حمایت از مصرفکنندگان

مدیریت داروها

نقشها و
مسئولیتهای HCW
و PSW

•ارائه پشتیبانی
•ایمنی دارویی
•درک اینکه چه زمانی به
آموزش اضافی نیاز است
•شناختن عوارض جانبی دارو

•خبرنگار اجباری
•استانداردهای حرفهای
•ارائهدهنده نامنویسی
شده در Medicaid
•وظایف کارمندی
مصرفکنندگان
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درزمینه پیگیری اهدافشان
از زندگی

•توانمندسازی مصرفکننده در
جهت انجام انتخابهایش
•رسیدن به این شناخت که
مصرفکنندگان ،وقتی
صحبت از زندگی خودشان
باشد ،متخصص هستند

ارائه مراقبتهای
شخصی
•فهرست وظایف و
موافقتنامههای خدماتی
•ایمنی
•درک اینکه چه زمانی به
آموزش اضافی نیاز است
•خدمات و پشتیبانیهای
شخصمحور

چرا آموزشدیدن برای مددکاران مهم است؟

چرا آموزشدیدن برای افرادی مهم است که
خدمات دریافت میکنند؟

•رفاه و ایمنی را تضمین میکند
•رضایت شغلی را بهبود میبخشد
•طولعمر شغلی
•آسیبهای وارده حین انجام کار را
کاهش میدهد
•فرصت رشد
•پیشرفت شغلی

•سالمتی ،رفاه ،کیفیت زندگی و
ایمنی را به حداکثر میرساند
•خدمات ارائه شده براساس
ترجیحات ،اهداف و آرزوهای
مصرفکنندگان است
•امکان مشارکت افراد جامعه را
فراهم میکند

چند ساعت برای آموزش الزامی است؟
توجیهی

آموزش یادآوری

(برای متقاضیان جدید)

4

(برای مددکاران فعلی)

8

12

آموزش اصلی

(برای مددکاران جدید — که میبایست ظرف  120روز
از زمان نامنویسی به عنوان مددکار انجام شود)

12
آموزش تکمیلی

(برای همه مددکاران)

چه کسی آموزشهای الزامی را ارائه میدهد؟

چگونه بیشتر بیاموزم؟

 Carewell SEIU 503 Trainingهمکاری بین
ایالت و  SEIU 503است Carewell .آموزش
را به مددکاران ارائه خواهد داد .این نهاد با این
موارد همکاری میکند:

کمیسیون مراقبت در منزل اورگان:
https://go.usa.gov/xvVVT

آموزش :Carewell SEIU 503

www.carewellseiu503.org/training

• SEIU 503

زمانبندی آموزشهای الزامی برای مددکاران
مراقبت در منزل و پشتیبان شخصی:

•اداره خدمات انسانی اورگان
•بخش سیستم های بهداشتی مقامات
بهداشت اورگان
•کمیسیون مراقبت در منزل اورگان

https://apps.state.or.us/Forms/Served/
de2519b.pdf

سؤاالت متداول:

https://apps.state.or.us/Forms/Served/
de2527.pdf

شما میتوانید این سند را به زبانهای دیگر ،درشتخط ،بریل یا فرمت ترجیحی خودتان دریافت کنید.
با کمیسیون مراقبت در منزل اورگان به شماره  877-624-6080تماس بگیرید .تمام تماسهای رله را
میپذیریم یا میتوانید  711را شمارهگیری کنید.
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