Thời biểu chương trình đào tạo bắt buộc cho nhân viên chăm sóc tại gia và nhân viên hỗ trợ cá nhân
Hội đồng Dịch vụ Chăm sóc Tại gia Oregon (Oregon Home Care Commission) nhắm mục tiêu đảm bảo chất lượng cao các dịch
vụ chăm sóc tại gia dành cho người lớn tuổi và người khuyết tật. Nhân viên chăm sóc tại gia và nhân viên hỗ trợ cá nhân, bao gồm
nhân viên hỗ trợ sinh hoạt, cung cấp dịch vụ chăm sóc tại gia. Họ giúp những người lớn tuổi và người khuyết tật sống cùng với gia
đình và cộng đồng của họ một cách an toàn và độc lập.

Khóa đào tạo thí điểm

Khóa giáo dục thường xuyên

Carewell SEIU 503 Training khởi động chương trình
đào tạo thí điểm. Những người tham gia chương trình
thí điểm sẽ được cấp tín chỉ đào tạo cho năm 2021 khi có
yêu cầu đào tạo.

Nhân viên phải học tối thiểu 12 giờ giáo dục
thường xuyên mỗi 24 tháng.

2020

2021

2023

Bắt đầu chương trình đào tạo và đánh giá bắt buộc.
• Ngày 1 tháng 9 năm 2021: Tất cả nhân viên mới đều phải học khóa định hướng trước khi đăng
ký làm nhân viên và hoàn thành khóa đào tạo chính trong vòng 120 ngày kể từ ngày đăng ký.
• Ngày 31 tháng 3: Nhân viên nào đăng ký trước ngày 1 tháng 9 năm 2021 sẽ phải hoàn thành
khóa đào tạo bồi dưỡng để tiếp tục làm việc.
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Các chủ đề đào tạo bắt buộc
Nhân viên phải học các khóa:
•
•
•
•

Khóa định hướng
Khóa đào tạo chính
Khóa giáo dục thường xuyên
Đào tạo bồi dưỡng (dành cho nhân viên đăng ký trước
ngày 1 tháng 9, 2021)

Các chủ đề đào tạo:
• Lạm dụng và nhiệm vụ báo cáo
• Bảo mật
• Quyền của người tiêu dùng
• Quản lý thuốc men
• An toàn thuốc men

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với:
Hội đồng Dịch vụ Chăm sóc Tại gia Oregon
https://go.usa.gov/xdXrF
Chương trình Đào tạo Carewell SEIU 503
https://www.carewellseiu503.org/training

• Phòng chống gian lận Medicaid
• Chăm sóc cá nhân và hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày
• Dịch vụ và hỗ trợ lấy con người làm trung tâm
• Các biện pháp đảm bảo an toàn và khẩn cấp.
• Các biện pháp phòng ngừa phổ quát
• Các quy định, vai trò và trách nhiệm
• Cách hỗ trợ các nhu cầu về thể chất và cảm xúc của thân chủ

Quý vị có thể lấy tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, bản in lớn, chữ nổi Braille hoặc
định dạng quý vị thích. Liên lạc với Hội đồng Dịch vụ Chăm sóc Tại gia theo số
877-624-6080. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có
thể bấm số 711 (đường dây dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật phát âm).

• Các quy định đối với nhân viên được trả lương bằng ngân quỹ của
Medicaid.
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