तालिमका बिषयहरु

आवश्यक होम के यर र व्यक्तिगत सहयता वर्क र तालिम
सिनेटको बिल १५३४ अनुसार सबै होम के यर वर्क रहरु र व्यक्तिगत सहयता वर्क रहरुलाई
तालिम आवश्यक छ (जसमा पर्सनल के यर एटेनडेन्ट पनि पर्छन)|

शारीरिक र मानसिक
आवश्यकताहरुको लागि
सहयोग गर्ने
•
•
•
•

आधिकारिक सेवाहरु प्रदान गर्ने
राम्रोसँग सं चार गर्ने
स्व-द्रिडतालाई प्रश्रय दिने
व्यक्ति के न्द्रित सेवा र सहयोग प्रदान
गर्ने

सुरक्षा र आकस्मिक
आवस्थाको नियमहरु
अवलम्बन गर्ने
•
•
•
•

शोषणबाट बचाउने
घटनाकोको रिपोर्ट गर्ने
रोगहरु फै लन बाट रोक्ने
सहि तरिकाले शारीरिक कार्यहरु
गर्ने

व्यक्ति-के न्द्रित
सेवाहरु प्रदान गर्ने
• ग्राहकहरुलाई उनीहरुको जिवनको
उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने
• ग्राहकहरुलाई उनीहरुको आफ्नै
छनोट गर्न समर्थ बनाउनु
• ग्राहकहरु उनीहरुको आफ्नै जिवनको
बारेमा सबैभन्दा बढी जान्ने मानिस हुन्
भन्ने पहिचान गर्नु

व्यवस्थित हिसाबले
औषधि प्रदान गर्ने

HCW र PSWका
भूमिका र कर्तव्यहरु

व्यक्तिगत सेवाहरु
प्रदान गर्ने

• सहयता प्रदान गर्ने
• सुरक्षित हिसाबले औषधि उपचार गर्ने
• थप तालिम कहिले आवश्यक छ
भनेर बुझ्ने
• औषधिले गलत नतिजा देखाएको
पहिचान गर्ने

• अनिवार्य रिपोर्टरको रुपमा
कार्य गर्ने
• व्यवसायिकता
• मेडीके डमा रहेका सेवा प्रदायक
• ग्राहकको कामदारका रुपमा
गर्नुपर्ने कार्यहरु

• कार्य तालिक र सेवा सम्वन्धि
मन्जुरीहरु
• सुरक्षा
• थप तालिम कहिले आवश्यक छ
भनेर बुझ्ने
• व्यक्ति के न्द्रित सेवाहरु र सहायताहरु
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सेवा प्राप्त गर्ने मानिसहरुको लागि तालिम किन
आवश्यक छ ?

वर्क रहरुको लागि तालिम किन आवश्यक छ ?
•
•
•
•
•
•

• स्वास्थ्य, सुरक्षा र जिवनको गुण बढाउँ छ
• प्रदान गरिने सेवाहरु ग्राहकले छानेको, र उनको उद्देश्य र
चाहना अनुरुप हुन्छ
• सामुदायिक सहभागिताको लागि प्रोत्सहन गर्छ

स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिस्चित गर्छ
कामबाट सन्तुस्टी बढाउँ छ
लामो समय सम्म काम गर्ने वातावरण बनाउँ छ
काममा हुने घाउ चोट कम गर्छ
प्रगतिको अवसर
काममा शिप र वृत्ति विकास

तालिमको लागि कति घण्टा आवश्यक छ?
ओरियन्टेसन

पुनर्ताजगी तालिम

(नयाँ आवेदकहरुका लागि )

4

(हाल कार्यरत वर्करहरुका लागि )

8

12

मुख्य तालिम

(नया वर्करहरुका लागि — वर्करको रुपमा काम सुरु गरेको
१२० दिन भित्र)

12
जारि शिक्षा

(सबै वर्करहरुका लागि )

आवश्यक तालिम कसले प्रदान गर्छ?

म यसबारे कसरी अझ जान्न सक्छु?

के यर वेल (Carewell) SEIU 503 तालिम राज्य र SEIU 503
बीचको सहकार्य हो | के यर वेलले वर्कर तालिम प्रदान गर्नेछ | यसले
निम्न सं स्थासँग पार्टनरसिप गर्छ:

ओरेगन होम के यर कमिसन:
https://go.usa.gov/xvVVT

•
•
•
•

के यर वेल (Carewell) SEIU 503 तालिम:
www.carewellseiu503.org/training

SEIU 503
ओरेगन मानव सेवा विभाग
ओरेगन हेल्थ अथोरिटी हेल्थ सिस्टम डिभिजन
ओरेगन होम के यर कमिसन

आवश्यक होम के यर र व्यक्तिगत सहयता वर्कर तालिमको
समय:https://apps.state.or.us/Forms/Served/
de2519b.pdf
धेरै सोधिने प्रश्नहरु: : https://apps.state.or.us/Forms/
Served/de2527.pdf

तपाई यो फाराम अन्य भाषाहरू, ठुलो अक्षर, ब्रेल वा तपाईंले चाहेको अन्य तरिकाले पनि पाउन सक्नु हुनेछ । ओरेगन होम के यर कमिसनलाई
877-624-6080 मा सम्पर्क गर्नुहोस | हामी सबै स्थानान्तरण गरिएको फोन स्वीकार गर्छौं वा तपाईं 711 मा फोन गर्न सक्नु हुन्छ ।

2

DHS 3132 Nepali (10/08/2020)

