Chủ đề

Tóm lược
Theo Dự luật Thượng viện 1534, tất cả nhân viên chăm sóc tại gia và nhân
viên hỗ trợ cá nhân cũng như nhân viên hỗ trợ sinh hoạt đều phải hoàn thành
chương trình đào tạo. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2021.
Các tiêu chuẩn này được đưa ra cho nhân viên nhằm bảo rằng họ có những
kỹ năng, kiến thức và khả năng đầy đủ để cung cấp những dịch vụ và hỗ trợ
chất lượng cho những ai đang nhận dịch vụ tại gia của Medicaid và Dự án
Nâng cao Khả năng Tự lập Oregon (Oregon Project Independence).

Chủ đề
• Bộ Xã hội Oregon (Oregon Department of Human Services), Cơ quan
Quản lý Y tế Oregon (Oregon Health Authority), SEIU 503, và Chương
trình Đào tạo Carewell SEIU 503 đang triển khai SB 1534.
• SB 1534 yêu cầu tất cả nhân viên chăm sóc tại gia và nhân viên hỗ trợ
cá nhân và nhân viên hỗ trợ sinh hoạt phải hoàn thành chương trình đào
tạo nhằm giúp các thân chủ bị khuyết tật sống an toàn và độc lập trong
gia đình và cộng đồng của họ. Luật này cũng yêu cầu đánh giá kỹ năng
của các nhân viên mới.
• Quy định mới này không áp dụng cho nhân viên của các cơ quan chăm sóc
tại nhà được cấp phép, các môi giới cung cấp dịch vụ, các nhà tập thể và
cơ sở chăm sóc dài hạn.
• Chương trình đào tạo bắt buộc này được thiết kế để hỗ trợ nhân viên
trong công việc của họ. Chương trình sẽ cung cấp một phương tiện để
nâng cao ngành nghề này bằng cách phổ biến thông tin đến các nhân
viên. Chương trình đào tạo này được miễn phí cho những người hiện
đang là nhân viên chăm sóc tại gia và nhân viên hỗ trợ cá nhân và nhân
viên hỗ trợ sinh hoạt. Quy định đào tạo như sau:
▪ Khóa định hướng trước khi đăng ký (4 giờ)
▪ Khóa đào tạo chính cho nhân viên mới (8 giờ)
▪ Đào tạo nâng cao cho lực lượng lao động hiện tại (12 giờ) và
▪ Giáo dục thường xuyên cho tất cả nhân viên (12 giờ mỗi 24 tháng).
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• Chương trình đào tạo này sẽ giúp nhân viên cung cấp dịch vụ chất lượng,
duy trì sự nghiệp lâu dài, hài lòng với công việc và nâng cao tính an toàn.
• Nhân viên chăm sóc tại gia và nhân viên hỗ trợ cá nhân cũng như nhân viên hỗ
trợ sinh hoạt sẽ được thông báo về các quy định của Dự luật Thượng viện 1534
vào năm 2020, để họ có thể chuẩn bị và biết những gì sẽ xảy ra vào năm 2021.
• Các chủ đề đào tạo:
▪ Các biện pháp đảm bảo an toàn và khẩn cấp.
▪ Tìm hiểu về các quy định đối với nhân viên được trả lương bằng
ngân quỹ của Medicaid.
▪ Cung cấp dịch vụ lấy người làm trung tâm
▪ Tìm hiểu cách hỗ trợ các nhu cầu về thể chất và tinh thần của thân chủ
▪ Quản lý thuốc men, và
▪ Cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân và hỗ trợ thân chủ trong hoạt
động sinh hoạt hàng ngày
• Chương trình đào tạo này sẽ kết hợp của các mô-đun trực tuyến và các hội
thảo ảo và trực tiếp. Carewell SEIU 503 Training là bên cung cấp khóa đào tạo.
• Quá trình đánh giá sẽ đo lường kiến thức của nhân viên, và liệu họ có
thể áp dụng nó vào công việc họ làm hay không.
• Đợt đào tạo thí điểm sẽ triển khai toàn tiểu bang vào đầu năm 2021. Những
người tham gia sẽ nhận được tín chỉ đào tạo khi có yêu cầu vào tháng 9/2021.
• Trang web SB 1534 trên trang web của Hội đồng Dịch vụ Chăm sóc Tại gia
(Oregon Home Care Commission) có cung cấp thêm thông tin về dự luật
này và bao gồm lịch trình và bản câu hỏi thường gặp có thể tải xuống.
• Tìm hiểu thêm về Chương trình Đào tạo của Carewell SEIU 503 trên
trang web của họ tại https://www.carewellseiu503.org/training
Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ chữ lớn,
chữ nổi Braille hoặc theo 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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