
Oregon Department of Human Services 
Aging and People with Disabilities 
PTC Project 
500 Summer St NE, E-02  
Salem OR 97301-1073

 ميكنك الحصول عىل هذا املستند بلغات أخرى أو بحروف كبرية أو بطريقة برايل

  أو بالتنسيق الذي تفضله. يرجى التواصل عرب الربيد اإللكرتوين

PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us.  
كام ميكنك االتصال بوكالة املنطقة املحلية للشيخوخة )AAA( أو مكتب الشيخوخة واألشخاص 

ذوي اإلعاقة )APD( وطلب التحدث إىل مدرب االستعداد. نقبل جميع املكاملات املرحلة أو 

ميكنك طلب رقم 711.

  لمعرفة المزيد حول هذا التغيير، ُيرجى قراءة األسئلة المتكررة 
PTC.Oregon.gov .    في هذه النشرة أو زيارة الرابط التالي

  MSC 2646A (05/2021) Arabic  
 نشرة التعرف على مزود وقت االستيعاب

 مزود وقت االستيعاب

إرشادات تمهيدية
يتوفر اآلن إرشادات تمهيدية لنظام ضبط الوقت في 

برنامج  مزّود وقت االستيعاب اإللكتروني الجديد.

• العاملون في مجال الرعاية المنزلية وقابالت 
الرعاية الشخصية باستخدام القسائم الورقية، و

• المستهلكون أو صاحب العمل المستهلك 
الممثلون الذين يستعينون بعامل في الرعاية 
المنزلية  أو قابالت الرعاية الشخصية الذين  

 يستخدمون القسائم الورقية.

تستهدف اإلرشادات:

mailto:PTCProject.Info%40dhsoha.state.or.us?subject=
https://www.oregon.gov/DHS/APD/ORPTC/pages/index.aspx


 هل ُتعد جلسة اإلرشادات إلزامية؟
 المشاركة ليست إلزامية، ولكن يوصى بمعرفة كيفية استخدام 

نظام ضبط الوقت اإللكتروني الجديد.   

هل هذه هي جلسة اإلرشادات نفسها الخاصة 
بتدريبات العمال الجدد والتدريب التنشيطي في 

 كيرويل )Carewell(؟   
ال، ال ُتعد جلسة إرشادات مزود وقت استيعاب أوريغون 

البتكارات الرعاية المباشرة جزًءا من تدريبات العامل الجديد 
لكيرويل والتدريبات التنشيطية؛ بل ستوضح التغييرات التي 

أُجريت على عملية القسيمة الورقية الحالية.   

لقد فقدت معلومات التسجيل الخاصة بي؛ هل ال 
 يزال بإمكاني االنضمام؟

نعم! من خالل النقر على رابط التسجيل نفسه، ستتمكن من 
إدخال معلوماتك واالنضمام مباشرة من هذا الرابط.   

 ما هي اللغات التي سيتم تقديم جلسة اإلرشادات بها ؟
ستكون جلسات التداول عبر الفيديو بتقنية Zoom باللغة 
اإلنجليزية مع ترجمة فورية باللغات الروسية واإلسبانية 

والماندراين الصينية والفيتنامية. ستتوفر الترجمة عن طريق 
الشرح النصي باللغة اإلنجليزية ولغة اإلشارة األمريكية في 

جلسات محددة. كما ستتوفر النسخ اإللكترونية من شرائح 
العرض التوضيحي باللغات الصينية التقليدية والعربية 

والكورية والصومالية والفارسية والرومانية والالوية والنيبالية 
والخمير )كمبودي(.   

 كيف يمكنني الحصول على نسخة بديلة من 
 هذا المستند؟

يمكنك الحصول على هذا المستند بلغات أخرى أو بحروف 
كبيرة أو بطريقة برايل، أو بالتنسيق الذي تفضله عن طريق 
إرسال رسالة عبر البريد اإللكتروني الخاص بفريق مشروع 

 مزود وقت االستيعاب على الرابط التالي 
PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us. 

األسئلة المتكررة: يرجى االنضمام إلى فريق 
التدريب لحضور جلسة 

افتراضية تفاعلية في أحد 
األيام التالية :

تمت اإلجابة على 
األسئلة الخاصة 

بإرشادك:

م هذه الجلسات   تغطي جميع الجلسات المعلومات نفسها. ُتقدَّ
في أيام وأوقات متعددة لتناسب جداول العمل المختلفة.

 يمكنك التسجيل في جلسة اإلرشادات 
www.carewellseiu503.org      عن طريق 

PTC.Oregon.gov .    و

 إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في التسجيل، 
 يرجى التواصل معنا من خالل الرابط التالي: 

  .PTCProject.Info@dhsoha.state.or.us 

ستتوفر المزيد من فرص التعلم المتعمق لمقدمي الخدمات 
والمستهلكين اعتباًرا من 13 أغسطس 2021.

 8:30 صباًحا إلى 10:30 صباًحا 
 11:30 صباًحا إلى 1:30 مساًء 

 2:30 مساًء إلى 4:30 مساًء 
5:30 مساًء إلى 7:30 مساًء

من 15 يونيو 2021 حتى 21 يونيو 2021
في إحدى األوقات التالية:

ما الذي سأتعلمه في اإلرشادات؟
 •  كيفية تنزيل التطبيق وإعداد حساب جديد

 •  كيفية التنقل في النظام
 •  كيفية إدخال الوقت باستخدام جميع خيارات مزود وقت استيعاب 

أوريغون البتكارات الرعاية المباشرة:   
 -  تطبيق جوال خاص بمزود وقت استيعاب أوريغون البتكارات 

الرعاية المباشرة
 -  أو الخط األرضي لمزود وقت استيعاب أوريغون البتكارات الرعاية 

المباشرة
 -  مفتاح أمان مزود وقت استيعاب أوريغون البتكارات الرعاية 

المباشرة
 -  بوابة الويب الخاصة بمزود وقت استيعاب أوريغون البتكارات 

الرعاية المباشرة 
 •  كيفية التحقق من الوقت، بما في ذلك المسافة باألميال

 •  معلومات حول فرص التعلم المستقبلية: 
 -  موعد توفرها و
 -  كيفية التسجيل

كيف يمكنني معرفة المزيد حول مزود وقت 
استيعاب أوريغون البتكارات الرعاية المباشرة  

 قبل حضور جلسة اإلرشادات؟
  •  تعرف على المزيد عبر الرابط التالي

PTC.Oregon.gov.     
 •   لدينا قائمة تشغيل على اليوتيوب! ابحث عن مزود وقت 

االستيعاب الخاص بدائرة أوريغون للخدمات اإلنسانية 
)ODHS( للعثور على تسجيالت االجتماع ومقاطع الفيديو 

المعلوماتية الشهرية.   

 هل يمكنني مشاهدة جلسة ما ُمسجلة الحًقا إذا 
لم يمكنني الحضور؟ 

 نعم. ستجد التسجيالت عبر الروابط التالية
    www.carewellseiu503.org و   

PTC.Oregon.gov. 

يسمى نظام ضبط الوقت اإللكتروني الجديد 
مزود وقت استيعاب أوريغون البتكارات 

الرعاية المباشرة. 
 ويستند ذلك إلى 

مزود وقت استيعاب أوريغون البتكارات 
الرعاية المباشرة   
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