
Thông Tin Trên Đơn Đăng 
Ký Ngôn Ngữ Ưa Dùng

Khi bạn đăng ký bằng ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh, một số trường trên đơn đăng ký có thể vẫn 
xuất hiện bằng tiếng Anh. Vui lòng xem thông tin dưới đây để đưa ra lựa chọn dễ dàng hơn. Nếu bạn 
cần được trợ giúp thêm trong việc đăng ký với Carewell, vui lòng gọi điện đến số 1-844-503-7348 hoặc 
gửi email tới địa chỉ CarewellSEIU503Training@RISEpartnership.com. 

PSW or HCW (PSW hoặc HCW)

• Both (Cả Hai)
• HCW (Home Care Worker) (HCW - Nhân Viên Chăm Sóc Tại Nhà)
• Neither - Partner Agency worker 

(Không Lựa Chọn Nào Nêu Trên - Nhân Viên Đại Lý Của Đối Tác)
• PSW (Personal Support Worker) (PSW - Nhân Viên Hỗ Trợ Cá Nhân)
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Are you caring for your spouse, child or parent? (Bạn sẽ chăm sóc cho cha mẹ, vợ/chồng hay con của mình?)

• No (Không)

• Yes (Có)

Where did you apply? (Bạn đã đăng ký ở đâu?)

• (---) N/A - I don’t remember (---) ((---) Không có - Tôi không nhớ (---))

• Chọn tên của văn phòng mà bạn đã nộp đơn đăng ký. Hãy chọn “(---) N/A - I don’t remember (---)” 
(Không có - Tôi không nhớ) nếu bạn không nhớ rõ mình đã nộp đơn đăng ký ở đâu. 

Date of Birth (Ngày Sinh)

• Hãy nhập ngày sinh ở định dạng MM/DD/YYYY (THÁNG/NGÀY/NĂM).

Can we text you about your training? 
(Chúng tôi có thể nhắn tin cho bạn về chương trình đào tạo của bạn được không?)

• No, please do not send text messages to my phone. 
(Không, đừng gửi tin nhắn văn bản tới điện thoại của tôi.)

• Yes, you can send text messages to my phone. 
(Có, bạn có thể gửi tin nhắn văn bản tới điện thoại của tôi.) 
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