Các chủ đề đào tạo

Chương trình Đào tạo Bắt buộc dành
cho Nhân viên Chăm sóc Tại gia và
Nhân viên Hỗ trợ Cá nhân

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, tất cả nhân viên chăm sóc tại gia, nhân viên hỗ trợ cá
nhân và nhân viên hỗ trợ sinh hoạt đều phải hoàn thành chương trình đào tạo bắt buộc.
Nhân viên nào đã đăng ký trước ngày này sẽ phải học khóa đào tạo bồi dưỡng trước ngày
31 tháng 3 năm 2022 để có thể tiếp tục làm việc.

Hỗ trợ nhu cầu
thể chất và
cảm xúc
• Cung cấp các dịch vụ
được cho phép
• Giao tiếp một cách
hiệu quả
• Đánh giá cao quyền |
tự quyết
• Cung cấp dịch vụ và
hỗ trợ lấy người làm
trung tâm

Quản lý
thuốc men
• Cung cấp sự hỗ trợ
• An toàn thuốc men
• Biết khi nào cần phải đào
tạo, học hỏi thêm
• Nhận biết các tác dụng
phụ của thuốc

Các biện pháp an
toàn và khẩn cấp
•
•
•
•

Phòng chống lạm dụng
Báo cáo sự cố
Kiểm soát nhiễm trùng
Cơ chế cơ thể
đúng đắn

Vai trò và trách
nhiệm của
HCW/PSW
• Người có nhiệm vụ
báo cáo
• Tiêu chuẩn chuyên
nghiệp
• Nhân viên chăm sóc
đã đăng ký với Medicaid
• Các nhiệm vụ do
thân chủ đưa ra
cho nhân viên
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Cung cấp dịch
vụ lấy người làm
trung tâm
• Giúp thân chủ theo đuổi
mục tiêu cuộc sống
• Tạo sức mạnh cho thân
chủ để họ có thể tự đưa ra
lựa chọn
• Công nhận thân chủ là
một chuyên gia khi nói
đến cuộc sống của họ

Cung cấp dịch
vụ chăm sóc
cá nhân
• Danh sách công việc và
thỏa thuận dịch vụ
• An toàn
• Biết khi nào cần phải đào
tạo, học hỏi thêm
• Các dịch vụ và hỗ trợ lấy
con người làm trung tâm

Tại sao việc đào tạo quan trọng
đối với người nhận dịch vụ?

Tại sao đào tạo là điều quan trọng
đối với nhân viên chăm sóc?

• Tối đa hóa sức khỏe, lối sống lành mạnh,
chất lượng cuộc sống và an toàn
• Các dịch vụ được cung cấp dựa trên
sở thích, mục tiêu và nguyện vọng của
thân chủ
• Tạo điều kiện cho họ tham gia trong
cộng đồng

•
•
•
•
•
•

Đảm bảo lối sống lành mạnh và an toàn
Nâng cao mức hài lòng với công việc
Sự nghiệp lâu dài
Giảm chấn thương trong công việc
Cơ hội phát triển
Thăng tiến nghề nghiệp

Số giờ đào tạo bắt buộc là bao nhiêu?
Khóa định hướng

Khóa ôn lại kiến thức

(dành cho nhân viên mới)

4

(chỉ dành cho nhân viên hiện tại)

8

12

Khóa đào tạo chính

(dành cho nhân viên mới - phải học trong vòng
120 ngày kể từ ngày đăng ký làm nhân viên)

Ai cung cấp các khóa đào tạo bắt buộc?
Chương trình Đào tạo Carewell SEIU 503 được
cung cấp dưới sự hợp tác của tiểu bang và SEIU
503. Chương trình Carewell sẽ tổ chức các khóa đào
tạo cho nhân viên. Chương trình này hợp tác với:
• SEIU 503
• Bộ Xã hội Oregon (Oregon Department of
Human Services)
• Bộ phận Hệ thống Y tế (Health Systems
Division) thuộc Cơ quan Quản lý Y tế
Oregon (Oregon Health Authority)
• Hội đồng Dịch vụ Chăm sóc Tại gia Oregon
(Oregon Home Care Commission)

12
Khóa giáo dục
thường xuyên

(dành cho tất cả nhân viên)

Tôi có thể tìm hiểu thêm bằng
cách nào?
Hội đồng Dịch vụ Chăm sóc Tại gia:
https://go.usa.gov/xvVVT
Chương trình Đào tạo Carewell SEIU 503:
www.carewellseiu503.org/training
Lịch biểu của chương trình đào tạo bắt buộc
dành cho nhân viên chăm sóc tại gia và nhân
viên hỗ trợ cá nhân: https://apps.state.or.us/
Forms/Served/dv2519b.pdf
Những câu hỏi thường gặp: https://apps.state.
or.us/Forms/Served/dv2527b.pdf

Quý vị có thể có tài liệu này bằng các ngôn ngữ khác, chữ in lớn, chữ nổi hoặc định dạng quý vị
mong muốn. 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).
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