
منشور/خطوات تدریب العامل الجدید-11/17/22

تدریب العامل الجدید
تھانینا على حیاتك المھنیة الجدیدة!

یوفر لك تدریب Carewell SEIU 503 Training األدوات التي تحتاجھا لتزوید مستھلكك بالدعم والرعایة األكثر تأثیًرا 
— واألكثر أماًنا. من خالل تدریب مكون من ثالثة أجزاء، ستتعرف على دورك كمقدم رعایة، وستحصل على مقدمة لتقدیم 

خدمات عالیة الجودة للمستھلكین. 

ل في توجیھ  لكي تبدأ*، انتقل إلى CarewellSEIU503.org/ar وسجِّ
العامل الجدید. 

أو ميكنك مسح رمز االستجابة الرسيعة هذا لزيارة
موقعن  اإللكرتوين.

OHCCworkforce.org/ تأكد من إكمال الطلب قبل بدء التدریب. یمكن العثور على الطلبات على *

 ھل لدیك أسئلة؟ 
 ،CarewellSEIU503.org/ar تفضل بزیارة 

 أو أرسل رسالة برید إلكتروني على 
 CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com 

أو اتصل على 1-844-503-7348  . 

ورشة العمل األساسیةدورة أساسیة عبر اإلنترنتالتوجیھ

ذاتي وعبر اإلنترنت• 
4 ساعات• 
قبل التوظیف• 

ذاتي وعبر اإلنترنت• 
4 ساعات• 
في غضون 120 یوًما من • 

استالم رقم المزود

ندوة إلكترونیة مباشرة عبر • 
اإلنترنت

4.5 ساعات• 
في غضون 120 یوًما من • 

استالم رقم المزود

http://carewellseiu503.org/ar
http://carewellseiu503.org/ar
http://ohccworkforce.org/applications
http://CarewellSEIU503.org/ar
mailto:carewellseiu503training%40risepartnership.com?subject=
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 تدریب العامل الجدید: 
خطوات نحو النجاح

 تھانینا!
 لقد أنھیَت كل شيء خاص بتدریب العامل الجدید! 

عند تسجیل الدخول إلى بوابة التعلیم بعد إنشاء ملف 3. 
تعریفي، انتقل إلى "My Courses (دوراتي 

التدریبیة)" وانقر فوق "Start (بدء)" لبدء التوجیھ. 
من ھناك، أكمل وحدات التوجیھ.

بعد االنتھاء من التوجیھ، انتظر وصول رقم المزود 
من وزارة الخدمات اإلنسانیة (DHS) أو الھیئة 

الصحیة في والیة أوریغون (OHA). عندما تحصل 
 Carewell علیھ، أدِخل رقم المزود الخاص بك في

 .(Carewell بوابة تعلیم) Learning Portal

 .4

بعد إدخال رقم المزود الخاص بك، یمكنك بدء 5.
الدورة األساسیة عبر اإلنترنت ذاتیة التعلم عندما 

یكون متاًحا لك. 

بمجرد االنتھاء من الدورة األساسیة عبر اإلنترنت، یمكنك 6.
اختیار جلسة الندوة اإللكترونیة لورشة العمل األساسیة. 
تمثل ورشة العمل األساسیة المقطع األخیر من التدریب. 

أرسل طلب إلى الوكالة المحلیة التي ترید 1. 
العمل معھا. یمكن العثور على الطلبات على  

 .OHCCworkforce.org/applications

 .2 Carewell Learning إنشاء ملف تعریفي في
Portal (بوابة تعلیم Carewell). یمكنك 

الوصول إلیھا عبر موقع Carewell التالي، 
 .CarewellSEIU503.org/ar

http://ohccworkforce.org/applications
http://carewellseiu503.org/ar
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Carewell SEIU 503 ھي مجموعة المزایا والتدریب التي حصل علیھا مقدمو الرعایة المنزلیة والدعم الشخصي المقدَّمة من SEIU 503 لتعزیز 
حیواتھم. توفر ھذه المزایا، التي تقدَّم بوضوح وسھولة وموثوقیة، االستقرار والصحة والمھارات والتدریب الذي یستحقھ العمال. 

تقدم كافة ھذه المزایا بالشراكة مع RISE Partnership، خدمة دعم المیزة التي تركز على العمال.

 تدریب العامل الجدید:
األسئلة الشائعة
ما ھي مدة التدریب؟

تبلغ مدة تدریب العامل الجدید اإلجمالیة حوالي 12 ساعة. ھناك ثالثة أقسام، 
ویستمر كل قسم حوالي أربع ساعات. 

ھل یمكنني الذھاب إلى التدریب شخصیًّا؟ 
 Carewell SEIU لیس بعُد. یتم حالیًّا تقدیم جمیع الدورات التدریبیة لتدریب

Training 503 عبر اإلنترنت. نحن نوفر التدریب عبر اإلنترنت لمساعدتك 
في تلبیة احتیاجاتك التدریبیة مع الحفاظ على التباعد االجتماعي أثناء جائحة 
COVID-19. نتطلع إلى تقدیم التدریبات شخصیًّا عندما یصبح الوضع آمًنا 

مرة أخرى. في الوقت الحالي، نتطلع إلى رؤیتك عبر اإلنترنت. 

 ماذا سأحتاج إلكمال التدریب؟
ستحتاج إلى جھاز متصل باإلنترنت وعنوان برید إلكتروني صالح لبدء 

التدریب. تعمل كل من الھواتف الذكیة، واألجھزة اللوحیة، وأجھزة الكمبیوتر 
مع بوابة التعلم عبر اإلنترنت الخاصة بنا. إذا كنت تستخدم ھاتًفا ذكیًّا، أو 

جھاًزا لوحیًّا فتأكد من االتصال بشبكة WiFi، وإال فستستھلك كمیة كبیرة من 
بیانات الھاتف.  

 ماذا لو لم یكن لدي جھاز متصل باإلنترنت؟
نحن ھنا للمساعدة! اتصل بنا على 7348-503-844-1  حتى نتمكن من 

مساعدتك في العثور على خیار یناسبك. 

كیف أسجل؟
انتقل إلى CarewellSEIU503.org/ar، واذھب إلى صفحة تدریب 

العامل الجدید واضغط على «Register Here (سجل ھنا)». من ھناك، 
ستقوم بإنشاء حساب والتسجیل في التوجیھ. یمكنك تسجیل الدخول من خالل 
ھاتف ذكي، أو جھاز لوحي، أو كمبیوتر. وبعدھا ستتلقى تعلیمات حول كیفیة 
إكمال التدریب. یُرجى مالحظة أنك ستحتاج إلى برید إلكتروني صالح للبدء. 

كیف یمكنني ملء طلب؟
قبل حضور التدریب، علیك تقدیم طلب لتصبح عامل رعایة منزلیة 

أو عامل دعم شخصي جدیًدا. للتقدیم، علیك اتباع تعلیمات الوكالة 
التي تقدِّم من خاللھا. یمكن العثور على مزید من المعلومات على 

 .OHCCworkforce.org/applications

متى یمكنني بدء التدریب؟
یمكنك بدء التوجیھ على الفور. یمكنك بدء الدورة األساسیة عبر اإلنترنت 

وورشة العمل األساسیة بعد أن تكمل التوجیھ وتجتاز فحص الخلفیة، وبعد أن 
تتلقى رقم المزود الخاص بك من وزارة الخدمات اإلنسانیة (DHS)أو الھیئة 
الصحیة في والیة أوریغون (OHA). یكون كلٌّ منالتوجیھ والدورة األساسیة 

عبر اإلنترنت حسب وتیرة المتعلم؛ لذلك ال یتعین علیك إكمالھا في جلسة 
واحدة، وسیتم حفظ تقدمك بینما تواصل التعلم. ورشة العمل األساسیة ھي القسم 
األخیر، وتكون عبارة عن ندوة إلكترونیة مباِشرة مع مدرب. بالنسبة إلى ورشة 

العمل األساسیة، یمكنك االختیار من بین مجموعة من األیام واألوقات التي 
تناسبك. 

تدریب

http://carewellseiu503.org/ar
http://ohccworkforce.org/applications


CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com  •  CarewellSEIU503.org/training   •   1 -844-503-7348 الھاتف

ھل توفرون مساعدة لغویة؟
نعم. ستكون لدینا قریًبا دورات تدریبیة باللغات العربیة، والروسیة، واإلسبانیة، 

والفیتنامیة، والماندارین (تعلیق صوتي)، والصینیة المبسطة (مكتوبة). 
یمكنك ضبط تفضیالت اللغة الخاصة بك في الزاویة الیمنى العلیا من موقع 
Carewell اإللكتروني وCarewell Learning Portal (بوابة تعلیم 

Carewell). إذا كانت اللغة التي تفضلھا غیر متوفرة، فیُرجى التواصل 
معنا إلعالمنا بذلك. یمكننا مساعدتك على إیجاد خیار یناسبك. یُرجى 

االتصال بنا على 7348-503-844-1  أو إرسال برید إلكتروني على 
 CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com

إلعالمنا بالتدریب الذي تتلقاه واللغة التي تفضلھا. 

ھل سأتلقى راتًبا للتدریب؟ 
ستتلقى راتًبا بعد االنتھاء من الدورة األساسیة عبر اإلنترنت وراتًبا ثانًیا 

بعد االنتھاء من ورشة العمل األساسیة. لن تتلقى راتًبا للتوجیھ. یمكن 
العثور على مزید من المعلومات حول الرواتب على موقعنا اإللكتروني، 

.CarewellSEIU503.org/ar

أین یمكنني الحصول على المساعدة؟
نحن ھنا لمساعدتك! یمكنك العثور على مزید من المعلومات على موقعنا 

 اإللكتروني، 
CarewellSEIU503.org/ar أو إرسال برید إلكتروني إلینا على

 .CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com 
یمكنك االتصال بنا على 7348-503-844-1  حیث یتوافر الممثلون بین 

الساعة 8 صباًحا و6 مساًء من االثنین إلى الجمعة.
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تدریب
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