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Kính gửi Người tiêu dùng-Người sử dụng lao động:
Trong năm qua, chúng tôi đã chia sẻ thông tin với quý vị về Dự luật 1534 của
Thượng viện và yêu cầu đào tạo cho nhân viên chăm sóc tại nhà. Mục đích của lá
thư này là để cho quý vị biết về thời hạn đào tạo quan trọng cho nhân viên chăm sóc
tại nhà mà quý vị thuê và đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp. Nhân viên
chăm sóc tại nhà cũng đang nhận được một lá thư nhắc nhở qua đường bưu điện.
Theo luật, tất cả nhân viên chăm sóc tại nhà phải hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng
bắt buộc. Thời hạn để nhân viên chăm sóc tại nhà hoàn tất khóa đào tạo này là ngày
31 tháng 3 năm 2022. Hãy nhắc nhở nhân viên của quý vị về thời hạn quan trọng
này. Nhân viên chăm sóc tại nhà không hoàn tất khóa đào tạo theo yêu cầu trước thời
hạn sẽ không thể làm việc cho người tiêu dùng-người sử dụng lao động. Quý vị sẽ
cần phải thuê một nhân viên mới nếu nhân viên của quý vị không thể làm việc cho quý
vị nữa vì họ chưa hoàn tất khóa đào tạo. Một nhà tư vấn với chương trình Kết nối
nguồn lực người sử dụng lao động (Employer Resource Connection, ERC) do Ủy ban
Chăm sóc Gia đình Oregon (Oregon Home Care Commission) cung cấp có thể làm
việc với quý vị để thuê một nhân viên mới. Để được giới thiệu, vui lòng liên hệ với
người quản lý hồ sơ của quý vị hoặc gọi 1-877-867-0077 và lắng nghe tùy chọn Kết
nối nguồn lực người sử dụng lao động (Employer Resource Connection).
Để biết thêm thông tin về khóa đào tạo bắt buộc này, vui lòng đọc các tài liệu kèm theo.
Quý vị cũng có thể nghe podcast của OHCC Connections có trên trang web của Ủy
ban Chăm sóc Gia đình Oregon (Oregon Home Care Commission) tại
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/HCC/Pages/Senate-Bill-1534Updates.aspx.
Trân trọng,
Cơ quan Phục vụ Người cao tuổi và Người khuyết tật
Bộ Dịch vụ Nhân sinh Oregon
“An toàn, sức khỏe và độc lập cho mọi người dân Oregon”
Một nơi mang đến cơ hội bình đẳng cho mọi người
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