
Hướng Dẫn Đăng Ký & Sử Dụng 
Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới

Tài liệu này hướng dẫn từng bước về cách đăng ký tham gia chương trình đào tạo và cách bắt đầu trên 
Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học Tập của Carewell). Để tìm thêm thông tin, vui lòng 
truy cập carewellseiu503portal.org. 

Thông tin chung về chương trình đào tạo có trên trang web của chúng tôi: 
CarewellSEIU503.org/training. 

https://carewellseiu503portal.org/#/dashboard
http://CarewellSEIU503.org/training


Mục Lục

Bắt Đầu - Khóa Học Định Hướng..........................3

Tiếp Tục Chương Trình Đào Tạo............................9

Nhập Mã Số Nhà Cung Cấp.....................................11

Khóa Học Cơ Bản Trực Tuyến...............................17

Hội Thảo Cơ Bản........................................................23



3

Bắt Đầu - Khóa Học Định Hướng
Trên trang web của 
Carewell SEIU 503 Training 
(CarewellSEIU503.org/
training), hãy nhấp vào 
“REGISTER HERE” (ĐĂNG 
KÝ Ở ĐÂY) bên dưới “New 
Worker Orientation” (Khóa 
Định Hướng Nhân Viên Mới).

Nhấp vào nút “New care 
providers register here!” 
(Nhà cung cấp dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe mới đăng ký ở 
đây!) có hình chìa khóa màu 
tím ở bên trái màn hình. 

http://CarewellSEIU503.org/training
http://CarewellSEIU503.org/training
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Điền đầy đủ thông tin theo 
yêu cầu trên màn hình Sign 
Up (Đăng Ký). Bạn cần có 
địa chỉ email hợp lệ để hoàn 
thành bước này. 

Hãy đảm bảo trả lời từng 
câu hỏi và chọn phương án 
phù hợp nhất với bạn từ 
các menu thả xuống. 

Nhấp vào “Sign Up” 
(Đăng Ký) sau khi điền hết 
các trường. 
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Nhấp vào nút “My Courses” 
(Khóa Học Của Tôi) ở bên trái 
màn hình. 

Nhấp vào nút “Start” (Bắt 
Đầu) màu tím bên dưới mục 
Online Orientation (Khóa Học 
Định Hướng Trực Tuyến).
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Một thông báo xuất hiện sẽ 
yêu cầu bạn chấp nhận các 
Terms & Conditions (Điều 
Khoản & Điều Kiện). Nhấp 
vào nút “Continue” (Tiếp 
Tục) màu tím ở bên phải 
màn hình.

Đọc thông báo và nhấp vào 
“I Agree” (Tôi Đồng Ý) để 
tiếp tục.
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Bạn sẽ thấy từng học phần 
được liệt kê. Nhấp vào nút 
“Enroll” (Đăng Ký) màu tím 
bên cạnh học phần đầu 
tiên “Introducing Carewell” 
(Giới Thiệu về Carewell) của 
khóa học.

Nút “Enroll” (Đăng Ký) sẽ 
chuyển thành nút “Start” 
(Bắt Đầu). Nhấp vào “Start” 
(Bắt Đầu) để bắt đầu học 
phần đó của khóa học. 
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Hướng Dẫn Đăng Ký

Bạn sẽ được đưa tới trang 
về học phần đó. Nhấp vào 
nút “Start” (Bắt Đầu) màu 
tím ở bên phải màn hình để 
bắt đầu. 

Sau khi bạn hoàn tất học 
phần đầu tiên, học phần tiếp

theo sẽ xuất hiện để bạn 
đăng ký và bắt đầu học.

Xin Chúc Mừng! Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chương trình đào tạo. 
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Tiếp Tục Chương Trình Đào Tạo

Chuyển đến “My Courses” (Khóa 
Học Của Tôi) và nhấp vào nút 
“Resume” (Học Tiếp) màu tím bên 
dưới khóa học mà bạn đã dừng lại 
trong lần học trước. 

Nếu phải thoát khỏi chương trình 
đào tạo, bạn có thể tiếp tục lại 
bằng cách chuyển đến trang 
carewellseiu503portal.org và nhấp 
vào nút “Login” (Đăng Nhập) màu 
tím ở bên phải màn hình. Nhập 
địa chỉ email của bạn vào trường 
“Username” (Tên Người Dùng) rồi 
nhập mật khẩu. Nhấp vào “Login” 
(Đăng Nhập) ngay bên dưới để 
tiếp tục. 

https://carewellseiu503portal.org/#/dashboard
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Bạn có thể chọn học tiếp từ 
phần mà bạn dừng lại trong 
lần học trước bằng cách 
nhấp vào nút “Resume” (Học 
Tiếp) màu tím ở bên phải 
màn hình, bên cạnh học 
phần chưa hoàn thành. 

Bạn sẽ được đưa tới học 
phần chưa hoàn thành. Nhấp 
vào nút “Resume” (Học Tiếp) 
màu tím ở bên phải màn hình. 
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Nhập Mã Số Nhà Cung Cấp
Sau khi hoàn thành Khóa Học Định 
Hướng và vượt qua phần kiểm tra 
lý lịch, bạn sẽ nhận được mã số nhà 
cung cấp từ Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh 
(DHS) hoặc Cơ Quan Quản Lý Y Tế 
Oregon (OHA). Bạn sẽ phải nhập 
mã số này vào Learning Portal 
(Cổng Chương Trình Học Tập) để 
tiếp tục chương trình đào tạo. 

Sau khi đăng nhập, hãy chọn biểu 
tượng hình tròn ở góc trên bên 
phải màn hình để chuyển tới hồ 
sơ của bạn. 

Trên màn hình hồ sơ, chọn “Edit 
Profile” (Sửa Hồ Sơ) ở bên trái 
màn hình
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Sau khi nhập mã số nhà 
cung cấp và ngày bắt đầu, 
hãy nhấp vào nút “Save” 
(Lưu) màu tím ở cuối cửa sổ. 

Cập nhật Profile Information 
(Thông Tin Hồ Sơ) với mã số 
nhà cung cấp gồm 6 chữ số 
dành cho HCW hoặc PSW và 
ngày bắt đầu có trong thông 
báo bạn nhận được từ DHS 
hoặc OHA. 
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Sau khi cập nhật hồ sơ, hãy 
nhấp vào logo Carewell ở phía 
trên bên trái màn hình để 
quay về màn hình chính. 

Chọn “My Courses” (Khóa Học 
Của Tôi) từ màn hình chính. 
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Nhấp vào “Start” (Bắt Đầu) 
ở bên phải màn hình. 

Nhấp vào “Start” (Bắt Đầu) 
bên dưới khóa học Provider 
Number Input Task (Công 
Việc Nhập Mã Số Nhà 
Cung Cấp).  
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Nhấp vào nút “Proceed” (Tiếp 
Tục) sau khi đọc hết toàn bộ 
hộp thoại. 

Chọn “Yes” (Có) trong số các 
lựa chọn rồi nhấp vào “Submit 
Response” (Gửi Câu Trả Lời).
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Nhấp vào “Close Activity” 
(Đóng Hoạt Động) để kết 
thúc. Bây giờ, bạn có thể bắt 
đầu phần tiếp theo của khóa 
đào tạo. 

Nhấp vào “Continue” 
(Tiếp Tục).
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Khóa Học Cơ Bản Trực Tuyến
Trên màn hình chính, chọn 
“My Courses” (Khóa Học Của 
Tôi) ở bên trái màn hình.

Nhấp vào “Start” (Bắt Đầu) 
bên dưới khóa học Online Core 
(Cơ Bản Trực Tuyến). 
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Hướng Dẫn Đăng Ký

Như với Khóa Học Định 
Hướng, bạn phải đồng ý với 
các Điều Khoản & Điều Kiện. 

Nhấp vào “Enroll” (Đăng 
Ký) ở bên phải màn hình, 
cạnh học phần đầu tiên của 
khóa học. 
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Nhấp vào “Start” (Bắt Đầu) ở 
bên phải màn hình để chuyển 
tới học phần đầu tiên của 
khóa học. 

Nhấp vào “Start” (Bắt Đầu) 
để bắt đầu học phần đó. 

Xin Chúc Mừng! Bạn đã sẵn 
sàng để bắt đầu khóa học 
Cơ Bản Trực Tuyến. 
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Sau khi hoàn thành tất cả 
các học phần, bạn sẽ đăng 
ký tham gia bài Đánh Giá và 
Khảo Sát. Nhấp vào “Enroll” 
(Đăng Ký) rồi nhấp vào 
“Start” (Bắt Đầu) để bắt đầu.  

Sau khi hoàn thành bài đánh 
giá, bạn sẽ được chuyển 
tới một bài khảo sát sẽ hỏi 
về lương huấn luyện. Nhấp 
vào “Proceed” (Tiếp Tục) để 
bắt đầu. 
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Chọn phương thức thanh 
toán bạn muốn dùng để nhận 
lương huấn luyện cho khóa 
học Cơ Bản Trực Tuyến (thẻ 
cứng hoặc thẻ kỹ thuật số) rồi 
nhấp vào “Submit Response” 
(Gửi Câu Trả Lời).

Nhấp vào “Continue” (Tiếp Tục).
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Nhấp vào “Close Activity” 
(Đóng Hoạt Động) để kết 
thúc Khóa Học Cơ Bản 
Trực Tuyến. 
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Hội Thảo Cơ Bản
Hội Thảo Cơ Bản là phần cuối 
cùng của khóa đào tạo. Nhấp 
vào nút “My Courses” (Khóa 
Học Của Tôi) ở bên trái màn 
hình chính.

Nhấp vào “Start” (Bắt Đầu) 
bên dưới khóa học Core 
Workshop (Hội Thảo Cơ Bản). 
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Hội Thảo Cơ Bản là một 
hội thảo trên web do giảng 
viên dẫn dắt. Nhấp vào 
“Enroll” (Đăng Ký) ở bên 
trái màn hình. 

Nhấp vào “View” (Xem) 
ở bên trái màn hình. 
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Chọn ngày và giờ tham gia 
phiên hội thảo phù hợp nhất 
với bạn. Hội thảo trên web này 
sẽ diễn ra qua Zoom. Nhấp vào 
“Enroll” (Đăng Ký) bên dưới 
phiên hội thảo mà bạn muốn 
tham gia. 

Sau khi đăng ký, phiên bạn 
chọn tham gia sẽ xuất hiện 
trên màn hình với tiêu đề 
“My Session” (Phiên Của Tôi). 
Nếu bạn cần thay đổi ngày 
và giờ cho phiên hội thảo của 
mình, hãy nhấp vào “Change 
Session” (Thay Đổi Phiên) 

bên dưới phiên đó. 
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Chọn phiên mới từ danh 
sách các tùy chọn có sẵn 
bằng cách nhấp vào “Enroll” 
(Đăng Ký) ở phiên mà bạn 
muốn chuyển sang. 

Nếu bạn cần hủy phiên hội 
thảo vì bất cứ lý do gì, hãy 
nhấp vào “Cancel Session” 
(Hủy Phiên). Khi đã sẵn sàng 
đặt lịch cho phiên Hội Thảo 
Cơ Bản, bạn có thể quay lại 
bất cứ lúc nào để đăng ký 
tham gia phiên mới. 



Hướng Dẫn Đăng Ký

27

Xin Chúc Mừng! Bạn đã sẵn sàng bắt đầu Hội Thảo Cơ Bản. Hãy làm theo hướng dẫn bạn nhận được 
trong email để tham gia hội thảo trên web qua Zoom. 

Nếu có thêm câu hỏi về việc đăng ký hoặc sử dụng Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình Học 
Tập của Carewell), bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi, CarewellSEIU503.org/training, liên 
hệ với chúng tôi qua email tại địa chỉ carewellseiu503training@risepartnership.com hoặc gọi cho 
chúng tôi theo số điện thoại 1-844-503-7348. Đại diện của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp từ 8 giờ 
sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu.
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