
دلیل تسجیل تدریب العامل الجدید 
ودلیل المستخدم

 Carewell Learning Portal یوفر ھذا الدلیل تعلیمات خطوة بخطوة للتسجیل في التدریب والبدء في 
 .carewellseiu503portal.org یمكن العثور على المزید من المعلومات على .(Carewell بوابة تعلیم)

 یمكن العثور على معلومات عامة حول التدریب على موقعنا اإللكتروني،
 .CarewellSEIU503.org/training

https://carewellseiu503portal.org/#/dashboard
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االستعداد للبدء - التوجیھ
في صفحة تدریب 

 Carewell SEIU 503
Training اإللكترونیة 

CarewellSEIU503.)
org/training)، اضغط على 

"REGISTER HERE (سجل 
 New Worker" ھنا)" أسفل
Orientation (توجیھ العامل 

الجدید)".

 New care" اضغط فوق زر
 providers register here!
ل ھنا!)"  (مقدمو الرعایة الجدد سجِّ
ذي المفتاح األرجواني في الجانب 

األیسر من الشاشة. 

http://CarewellSEIU503.org/training
http://CarewellSEIU503.org/training
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أدِخل المعلومات المطلوبة في شاشة 
التسجیل. ستحتاج إلى عنوان برید 

إلكتروني ساٍر إلكمال ھذه الخطوة. 

تأكد من اإلجابة عن كل سؤال، 
واختر الخیار الذي یناسبك من 

القوائم المنسدلة. 

انقر فوق "Sign Up (سجل)" بعد 
ملء جمیع الحقول. 
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 My Courses" انقر فوق زر
(دوراتي التدریبیة)" في الجانب 

األیسر من الشاشة. 

انقر فوق زر "Start (بدء)" 
األرجواني أسفل قسم التوجیھ على 

اإلنترنت.
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ستظھر رسالة تطلب منك الموافقة 
على الشروط واألحكام. انقر فوق 

زر "Continue (استمرار)" 
األرجواني في الجانب األیمن من 

الشاشة.

 I Agree" اقرأ الرسالة وانقر فوق
(أوافق)" لالستمرار.
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سترى كل الوحدات مذكورة. انقر 
فوق زر "Enroll (تسجیل)" 

بجانب الوحدة األولى في الدورة 
 Introducing" ،التدریبیة

."(Carewell مقدمة) Carewell

سیتغیر زر "Enroll (تسجیل)" 
لیصبح "Start (بدء)". اضغط على 
"Start (بدء)" للبدء في ھذه الوحدة 

بالدورة التدریبیة. 
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دلیل التسجیل
ستنتقل إلى صفحة الوحدة. انقر فوق 
زر "Start (بدء)" األرجواني في 

الجانب األیمن من الشاشة لتبدأ. 

بمجرد إكمال الوحدة األولى، 
ستصبح الوحدة التالیة متاحة لك 

للتسجیل فیھا والبدء.

تھانینا! أنت جاھز لبدء التدریب. 
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استئناف التدریب

انتقل إلى "My Courses (دوراتي 
 Resume" التدریبیة)"، واضغط فوق زر

(استئناف)" األرجواني أسفل الدورة 
التدریبیة التي توقفَت عندھا. 

إذا اضطررت إلى الخروج من 
التدریب، یمكنك االستئناف مرة 

أخرى عن طریق االنتقال إلى 
 carewellseiu503portal.org

والنقر فوق زر "Login (تسجیل الدخول)" 
األرجواني في الجانب األیمن من الشاشة. 

اكتب البرید اإللكتروني الخاص بك في 
مكان "Username (اسم المستخدم)" ثم 
اكتب كلمة المرور الخاصة بك. انقر فوق 

"Login (تسجیل الدخول)" في األسفل 
لالستمرار. 

https://carewellseiu503portal.org/#/dashboard
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دلیل التسجیلدلیل التسجیل

یمكنك الرجوع إلى المكان الذي 
توقفَت فیھ من الوحدة بالنقر فوق 

زر "Resume (استئناف)" 
األرجواني على الجانب األیمن من 

الشاشة بجانب الوحدة غیر المكتملة. 

ستنتقل إلى الوحدة غیر المكتملة. 
 Resume" انقر فوق زر

(استئناف)" األرجواني في الجانب 
األیمن من الشاشة. 
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إدخال رقم المزود الخاص بك
بعد إكمال التوجیھ واجتیاز فحص الخلفیة، 

یجب أن تتلقى رقم المزود من وزارة 
الخدمات اإلنسانیة (DHS) أو الھیئة 

 .(OHA) الصحیة في والیة أوریغون
ستحتاج إلى إدخالھ في بوابة التعلم لمواصلة 

التدریب. 

بعد تسجیل الدخول، انتقل إلى ملفك التعریفي 
عن طریق اختیار الرمز المستدیر في 

الزاویة الیمنى العلیا من الشاشة. 

 Edit" في شاشة الملف التعریفي، اختر
Profile (تحریر الملف التعریفي)" في 

الجانب األیسر من الشاشة
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بمجرد إدخال رقم المزود وتاریخ 
 Save" البدء، انقر فوق زر

(حفظ)" األرجواني في أسفل النافذة. 

قم بتحدیث معلومات الملف التعریفي 
برقم مزود عامل الرعایة المنزلیة 

(HCW) أو عامل الدعم الشخصي 
(PSW) المكون من ست خانات 

وتاریخ البدء من اإلشعار الذي 
تلقیَتھ من وزارة الخدمات اإلنسانیة 
(DHS) أو ھیئة الصحة في والیة 

 .(OHA) أوریغون
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بعد تحدیث ملفك التعریفي، ارجع إلى 
شاشة الصفحة الرئیسیة من خالل 
النقر فوق شعار Carewell في 
الجزء العلوي األیسر من الشاشة. 

اختر "My Courses (دوراتي 
التدریبیة)" من شاشة الصفحة 

الرئیسیة. 
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انقر فوق "Start (بدء)" في الجانب 
األیمن من الشاشة. 

انقر فوق "Start (بدء)" أسفل 
الدورة التدریبیة لمھمة إدخال رقم 

المزود.  
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 Proceed" انقر فوق زر
(استمرار)" األزرق بعد قراءة مربع 

الحوار. 

اختر "Yes (نعم)" من الخیارات ثم 
 Submit Response" انقر فوق

(إرسال الرد)".



16

دلیل التسجیل

 Close Activity" انقر فوق
(إغالق النشاط)" لإلنھاء. یجب أن 

تكون اآلن قادًرا على البدء في القسم 
التالي من التدریب. 

انقر فوق "متابعة".
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دورة أساسیة عبر اإلنترنت
في شاشة الصفحة الرئیسیة، اختر 

"My Courses (دوراتي 
التدریبیة)" في الجانب األیسر من 

الشاشة.

اضغط على "Start (بدء)" أسفل 
الدورة األساسیة عبر اإلنترنت. 
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دلیل التسجیل

وفیما یتعلق بالتوجیھ، علیك الموافقة 
على الشروط واألحكام. 

انقر فوق "Enroll (تسجیل)" على 
الجانب األیمن من الشاشة بجانب 

وحدة الدورة التدریبیة األولى. 
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انقر فوق "Start (بدء)" على الجانب 
األیمن من الشاشة لالنتقال إلى وحدة 

الدورة التدریبیة األولى. 

انقر فوق "Start (بدء)" لبدء الوحدة. 

تھانینا! أنت جاھز لبدء الدورة 
األساسیة عبر اإلنترنت. 
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بعد إكمال جمیع الوحدات، سیتم 
تسجیلك في التقییم واالستطالع. 

اضغط على "Enroll (تسجیل)" ثم 
"Start (بدء)" للبدء.  

بعد إكمال التقییم، سیتم توجیھك 
إلى االستطالع الذي سیطرح علیك 
أسئلة تتعلق بالرواتب. اضغط على 

"Proceed (استمرار)" للبدء. 
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اختر الصیغة التي ترغب من خاللھا 
في استالم راتبك الخاص بالدورة 
األساسیة عبر اإلنترنت (إما عبر 

البطاقة الحقیقیة أو الرقمیة) ثم اضغط 
 Submit Response" على

(إرسال الرد)".

انقر فوق "متابعة".



22
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 Close Activity" اضغط على
(إغالق النشاط)" إلنھاء الدورة 

األساسیة عبر اإلنترنت. 
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ورشة العمل األساسیة
تمثل ورشة العمل األساسیة القسم 

 My" األخیر من التدریب. انتقل إلى
Courses (دوراتي التدریبیة)" من 

الجانب األیسر من شاشة الصفحة 
الرئیسیة.

اضغط على "Start (بدء)" أسفل 
الدورة التدریبیة لورشة العمل 

األساسیة. 
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ورشة العمل األساسیة ھي ندوة 
إلكترونیة یتوالھا المدرب. اضغط 

على "Enroll (تسجیل)" في 
الجانب األیسر من الشاشة. 

اضغط على "View (عرض)" في 
الجانب األیسر من الشاشة. 
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اختر تاریخ الجلسة وموعدھا األكثر 
مالءمًة لك. ستنعقد الندوة اإللكترونیة 

عبر برنامج Zoom (زووم). اضغط 
على "Enroll (تسجیل)" أسفل 

الجلسة التي تفضلھا. 

بعد تسجیلك، ستظھر جلستك 
 My Session" على الشاشة كـ

(جلستي)". إذا كنت ترغب في تغییر 
یوم الجلسة وموعدھا، فاضغط على 

"Change Session (تغییر 
الجلسة)" أسفل جلستك. 
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اختر جلسة جدیدة من قائمة 
الخیارات المتاحة عبر النقر فوق 
"Enroll (تسجیل)" عند الجلسة 

التي ترغب في التغییر إلیھا. 

إذا كنت ترغب في إلغاء جلستك 
 Cancel" ألي سبب، فاضغط على
Session (إلغاء الجلسة)". عندما 

تكون جاھًزا لتحدید موعد جلسة 
ورشتك األساسیة، یمكنك العودة في 

أي وقت للتسجیل في جلسة جدیدة. 
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تھانینا! أنت جاھز لبدء ورشة العمل األساسیة. اتبع التعلیمات التي استلمَتھا في بریدك اإللكتروني لالنضمام إلى الندوة 
اإللكترونیة المنعقدة عبر برنامج Zoom (زووم). 

 ،(Carewell بوابة تعلیم) Carewell Learning Portal إذا كان لدیك المزید من األسئلة عن التسجیل أو عن استخدام
یمكنك زیارة موقعنا عبر CarewellSEIU503.org/training، أو التواصل معنا عبر البرید اإللكتروني على 

carewellseiu503training@risepartnership.com أو االتصال على 7348-503-844-1   حیث ستجد 
ممثلینا متاحین للرد علیك من 8 صباًحا إلى 6 مساًء من االثنین إلى الجمعة.
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mailto:%20carewellseiu503training%40risepartnership.com?subject=سؤال%20حول%20التوجيه%20على%20الإنترنت
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