
سياسة الراتب 

يتكون تدريب العاملين الجدد من ثالث دورات: التوجيه عبر اإلنترنت )Online Orientation(، الدورة األساسية عبر 
اإلنترنت )Online Core(، وورشة العمل األساسية )Core Workshop(. بداية من 1 فبراير 2023، ستكون 

الدورات الثالثة هي توجيه العاملين الجدد )New Worker Orientation(، والتدريب األساسي للعاملين الجدد الجزء 1 
  .)New Worker Core Part 2( 2 والتدريب األساسي للعاملين الجدد الجزء ،)New Worker Core Part 1(

تشمل الدورات المؤهلة للراتب الدورة األساسية عبر اإلنترنت )Online Core( )أو التدريب األساسي للعاملين الجدد الجزء 1 
)New Worker Core Part 1((، وورشة العمل األساسية )Core Workshop( )أو التدريب األساسي للعاملين الجدد 
الجزء New Worker Core Part 2( 2( الذي يبدأ في 23/1/2(. إن التوجيه )عبر اإلنترنت والعاملين الجدد( ال يؤهلك 
للحصول على راتب ألنه شرط أساسي لما قبل التوظيف. سيتم منح رواتب للمزودين بعد اإلكمال التام لتدريب العاملين الجدد 

.)new worker training(

من أجل التأهل للحصول على راتب، يجب إكمال جميع دورات تدريب العاملين الجدد )new worker training( في غضون 
120 يوًما من استالم رقم المزود من والية أوريغون. 

سيتلقى المزودون راتًبا لدورات تدريب العاملين الجدد مرة واحدة فقط، ما لم ُيطلب منهم إعادة الدورات من ِقبل والية أوريغون.

اجلدد العاملني  تدريب 

احلاليني الرعاية  ملقديم  املسمتر  التعلمي 

بداية من 1 سبتمبر 2023، من أجل تجديد رقم المزود، يجب أن يكون المزودون قد أكملوا 12 ساعة من التعليم المستمر خالل 
العامين الماضيين بحلول تاريخ التجديد. ستكون فصول التعليم المستمر متاحة بداية من 1 أبريل 2023. إذا تم تعيين رقم المزود 
الخاص بك على التجديد قبل 1 سبتمبر 2023، فلن يكون لديك متطلب التعليم المستمر حتى تاريخ التجديد التالي )بعد 23/1/9(. 

سيحصل المزودون على راتب قدره 216 دوالًرا عند االنتهاء من 12 ساعة. سيحصل المزودون فقط على رواتب لدورات 
التعليم المستمر مرة واحدة لكل فترة اعتماد. 

.CarewellSEIU503.org/continuing-education لمزيد من المعلومات حول متطلبات التعليم المستمر، ُيرجى زيارة

https://www.carewellseiu503.org/ar/training/continuing-education/


اهلاتف: 1-844-503-7348 

CarewellSEIU503.org :املوقع اإللكرتوين

CarewellSEIU503training@risepartnership.com :الربيد اإللكرتوين

سياسة الراتب 23/05

الرواتب قمية 

قمية الرواتب احلالية سارية حىت 31 ديمسرب 2022 

 :)New Worker Training( تدريب العاملين الجدد
كل دورة مدتها 4 ساعات - 65 دوالًرا 	 

إجمالي 130 دوالًرا بمجرد اكتمال التدريب كله 	 

راجع قسم تدريب العاملين الجدد، في الصفحة 1، للحصول على مزيد من المعلومات حول متطلبات تدريب العاملين الجدد 
التي قد تؤثر في األهلية لمدفوعات الرواتب. 

قمية الرواتب اجلديدة سارية بداية من 1 يناير 2023

 :)New Worker Training( تدريب العاملين الجدد
كل دورة مدتها 4 ساعات - 72 دوالًرا 	 

إجمالي 144 دوالًرا بمجرد اكتمال التدريب كله 	 

راجع قسم تدريب العاملين الجدد، في الصفحة 1، للحصول على مزيد من المعلومات حول متطلبات تدريب العاملين الجدد 
التي قد تؤثر في األهلية لمدفوعات الرواتب. 

التعليم المستمر: 
12 ساعة تدريب - 216 دوالًرا 	 

راجع التعليم المستمر لمقدمي الرعاية الحاليين، في الصفحة 1، للحصول على المزيد من المعلومات حول متطلبات التعليم 
المستمر التي قد تؤثر في األهلية لمدفوعات الرواتب. 

الزمين واجلدول  التعويض  طريقة 

توقع تلقي راتبك في غضون 4 إلى 6 أسابيع من إكمال جميع تدريبات العاملين الجدد )new worker training( لديك أو 
دورات التعليم المستمر. 

يتم إصدار الرواتب عبر مزود خدمة دفع يسمى Routable. في غضون أسبوعين إلى ثالثة أسابيع من إكمال الدورة التدريبية 
المؤهلة للحصول على راتب، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني من Routable ستمنحك خيار استالم راتبك كإيداع مباشر أو شيك 

بالبريد. بمجرد ملء معلوماتك، من المفترض أن تصلك دفعتك من Routable في غضون أسبوعين.  

https://www.carewellseiu503.org/ar/

