Sở Dịch vụ Nhân sinh

Cơ quan Phục vụ Người cao tuổi và
Người khuyết tật
500 Summer St. NE
Salem, OR 97301
1-800-241-3013

Ngày 24 tháng 1 năm 2022

Kính gửi Nhân viên Chăm sóc tại nhà:
Trong hai 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. Theo
luật, tất cả nhân viên chăm sóc tại nhà phải hoàn thành khóa đào tạo bắt buộc.
Quý vị phải hoàn tất khóa đào tạo bồi dưỡng bắt buộc trước ngày 31
tháng 3 năm 2022.
Mục đích của bức thư này là để nhắc nhở quý vị rằng thời hạn hoàn tất khóa
đào tạo bồi dưỡng đang đến rất nhanh. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng quý vị
có thông tin cần thiết để ghi danh ngay lập tức. Nếu quý vị đã hoàn tất khóa
đào tạo bồi dưỡng, điều đó thật tuyệt. Quý vị không cần phải làm gì khác. Quý
vị chỉ phải tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng một lần, ngay cả khi quý vị làm
nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc nhân viên chăm sóc cá nhân.
Công việc mà quý vị làm với tư cách là nhân viên chăm sóc tại nhà được đánh
giá cao và giúp người cao tuổi và người khuyết tật giữ nguyên tình trạng an
toàn và độc lập ở nhà và trong cộng đồng của họ. Họ tin tưởng vào các dịch vụ
và sự hỗ trợ mà quý vị cung cấp. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải
hoàn tất khóa đào tạo bồi dưỡng trước ngày 31 tháng 3 năm 2022. Người lao
động không hoàn tất khóa đào tạo theo yêu cầu trước thời hạn sẽ được gửi
thông báo chấm dứt hợp đồng. Điều này có nghĩa là họ sẽ không thể làm công
việc chăm sóc tại nhà được nữa.
Để kiểm tra xem quý vị đã hoàn tất khóa đào tạo bắt buộc hay chưa hoặc nếu
có thắc mắc, quý vị có thể liên hệ với Chương trình đào tạo Carewell SEIU
503 theo số 1-844-503-7348 hoặc Đơn vị Quan hệ Nhà cung cấp với Cơ quan
Phục vụ Người cao tuổi và Người khuyết tật theo số 1-800-241-3013.
Để đăng ký đào tạo bồi dưỡng, vui lòng truy cập trang web của Đào tạo
Carewell SEIU 503 (Carewell SEIU 503 Training) tại
https://www.carewellseiu503.org/training/. Vui lòng chọn “Đào tạo bồi dưỡng
nhân viên hiện tại”. Khóa đào tạo này là sự kết hợp giữa các mô-đun trực tuyến
“An toàn, sức khỏe và độc lập cho mọi người dân Oregon”
Một nơi mang đến cơ hội bình đẳng cho mọi người
1 of 2

PN1129544-Provider (01/2022) VIETNAMESE

theo nhịp độ tự học và hội thảo trên web trực tiếp có người đào tạo trực tiếp và
tổng cộng là 12 giờ. Mô-đun tự theo nhịp độ không cần phải hoàn tất trong một
lần ngồi học và quý vị có thể bắt đầu và dừng lại khi cần thiết. Hội thảo trực
tuyến trực tuyến có sẵn vài lần mỗi tuần, bao gồm cả buổi tối và cuối tuần. Quý
vị phải hoàn tất các mô-đun trực tuyến và hội thảo trên web trước thời hạn.
Quý vị sẽ nhận được khoản phụ cấp $200 thông qua Chương trình đào tạo
Carewell SEIU 503 khi quý vị hoàn tất thành công khóa đào tạo bồi dưỡng.
Có một ngoại lệ đối với hoàn thành khóa đào tạo. Nếu quý vị có chứng chỉ hiện
tại do Ủy ban Chăm sóc Gia đình Oregon (Oregon Home Care Commission)
cấp thì quý vị không cần phải tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng này. Chứng chỉ
bao gồm: Chứng nhận Phát triển Chuyên môn (Professional Development
Certification, PDC), HCW nâng cao (Enhanced HCW) hoặc PSW nâng cao
(Enhanced PSW), PSW đặc biệt (Special PSW), Liệt tứ chi phụ thuộc vào máy
thở (Ventilator-Dependency Quadriplegia, VDQ), hoặc chứng nhận Nhân viên Y
tế Cộng đồng (Community Health Worker).
Để biết thêm thông tin về đào tạo bắt buộc, vui lòng đọc các tài liệu đính kèm.
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-Bill1534-Updates.aspx.
Cảm ơn quý vị vì những dịch vụ và hỗ trợ mà quý vị cung cấp cho người cao
tuổi và người khuyết tật.
Trân trọng,
Cơ quan Phục vụ Người cao tuổi và Người khuyết tật
Bộ Dịch vụ Nhân sinh Oregon
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