Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới
Chúc mừng công việc mới của bạn!
Carewell SEIU 503Training mang đến cho bạn các công cụ cần thiết để cung cấp cho người sử dụng
lao động dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ hiệu quả, an toàn nhất có thể. Thông qua khóa đào tạo 3 phần
này, bạn sẽ tìm hiểu về vai trò của mình (nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe) và xem phần giới
thiệu về cách cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho người sử dụng lao động.
Sự an toàn của bạn và của những người mà bạn hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng với chúng tôi. Đó là lý do
khiến Carewell cung cấp khóa đào tạo này ở hình thức trực tuyến hoàn toàn trong đại dịch COVID-19.
Carewell SEIU 503 Training luôn sẵn sàng trợ giúp bạn bắt đầu công việc của mình, đồng thời tuân
thủ quy định giữ khoảng cách giao tiếp.

Khóa Học Định Hướng

•
•
•

Trực Tuyến, Tự Học
4 Giờ
Trước Khi Bắt Đầu
Làm Việc

Khóa Học Cơ Bản
Trực Tuyến

•
•
•

Trực Tuyến, Tự Học
4 Giờ
Trong vòng 120 ngày kể
từ khi nhận được mã số
nhà cung cấp

Hội Thảo Cơ Bản

•
•
•

Trực Tuyến, Hội Thảo
Trực Tiếp Trên Web
4,5 Giờ
Trong vòng 120 ngày kể
từ khi nhận được mã số
nhà cung cấp

Để bắt đầu*, hãy chuyển tới trang CarewellSEIU503.org/training và đăng ký Khóa
Định Hướng Nhân Viên Mới.
* Hãy nhớ hoàn thành đơn đăng ký trước khi bạn bắt đầu tham gia khóa đào tạo. Đơn đăng ký có tại trang
OHCCworkforce.org/applications.

Bạn có câu hỏi?
TruycậptrangwebCarewellSEIU503.org/training,gửiemail
tớiđịachỉCarewellSEIU503training@RISEpartnership.com
hoặc gọi đến số 1-844-503-7348.
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Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới:
CácBướcGiúpĐạtĐượcThànhCông
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Nộp đơn đăng ký cho cơ quan tại địa phương
nơi bạn muốn làm việc. Đơn đăng ký có tại
trang OHCCworkforce.org/applications.
Tạo hồ sơ trong Carewell Learning Portal
(Cổng Chương Trình Học Tập của Carewell).
Bạn có thể truy cập từ trang web của Carewell:
CarewellSEIU503.org/training.
Sau khi tạo hồ sơ, hãy đăng nhập vào cổng
chương trình học tập, chuyển tới “My Courses”
(Khóa Học Của Tôi) và nhấp vào“Start”(Bắt Đầu)
đểbắtđầuKhóaHọcĐịnhHướng.Từđó,hãyhoàn
thành các học phần của Khóa Học Định Hướng.
SaukhibạnhoànthànhKhóaHọcĐịnhHướng,
hãy đợi Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh (DHS) hoặc Cơ
Quan Quản LýYTế Oregon (OHA) cung cấp mã
số nhà cung cấp cho bạn. Khi bạn nhận được
mã số nhà cung cấp, hãy nhập mã số đó vào
Carewell Learning Portal (Cổng ChươngTrình
Học Tập của Carewell).
Sau khi nhập mã số nhà cung cấp, bạn có thể
bắt đầu Khóa Học Cơ Bản Trực Tuyến tự học
khi khóa học này có sẵn.
Sau khi hoàn thành Khóa Học Cơ Bản Trực
Tuyến,bạncóthểchọnmộtphiênhộithảotrên
web của Hội Thảo Cơ Bản. Hội Thảo Cơ Bản là
phần cuối cùng của chương trình đào tạo.
Xin Chúc Mừng!
Bạn đã hoàn tất Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới!
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Đào Tạo

Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới:
Câu Hỏi Thường Gặp
Làm cách nào để đăng ký?

Truy cập vào CarewellSEIU503.org/training, chuyển tới trang
New Worker Training (Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới) và nhấp
vào “Register Here” (Đăng Ký Ở Đây). Từ đó, bạn sẽ tạo hồ sơ và
đăng ký tham gia Khóa Học Định Hướng. Bạn có thể đăng nhập
trên điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính. Sau
đó, bạn sẽ nhận được hướng dẫn về cách hoàn thành khóa đào
tạo. Xin lưu ý rằng bạn cần có địa chỉ email hợp lệ thì mới có
thể bắt đầu học.

Làm cách nào để điền vào đơn đăng ký?

Trước khi tham gia khóa đào tạo, bạn phải gửi đơn đăng ký để
trở thành nhân viên chăm sóc tại nhà hoặc nhân viên hỗ trợ
cá nhân mới. Để đăng ký, bạn cần làm theo hướng dẫn của cơ
quan mà bạn sẽ nộp đơn. Để tìm thêm thông tin, vui lòng truy
cập trang OHCCworkforce.org/applications.

Tôi có thể bắt đầu khóa đào tạo khi nào?

Tổng thời lượng của Khóa Đào Tạo Nhân Viên Mới là khoảng
12 giờ. Có 3 phần và mỗi phần kéo dài khoảng 4 giờ.

Tôi có thể tham gia khóa đào tạo ở hình thức
học trực tiếp không?

Bạn chưa thể. Hiện tại, tất cả các khóa học của Carewell SEIU
503 Training đều được cung cấp trực tuyến. Chúng tôi đang
duy trì hình thức đào tạo trực tuyến để đáp ứng nhu cầu đào
tạo của bạn, đồng thời tuân thủ quy định giữ khoảng cách
giao tiếp trong đại dịch COVID-19. Khi tình hình an toàn trở lại,
chúng tôi rất mong sẽ được cung cấp các khóa đào tạo trực
tiếp. Còn hiện giờ, chúng tôi mong được gặp bạn trên mạng.

Tôi cần chuẩn bị những gì cho khóa đào tạo?

Bạn sẽ cần một thiết bị có kết nối Internet và địa chỉ email hợp
lệ để bắt đầu khóa đào tạo. Cổng chương trình đào tạo trực
tuyến của chúng tôi hỗ trợ cả điện thoại thông minh, máy tính
bảng và máy tính. Nếu bạn đang dùng điện thoại thông minh
hoặc máy tính bảng, hãy nhớ kết nối Wi-Fi để tránh sử dụng
lượng lớn dữ liệu.

Nếu tôi không có thiết bị kết nối Internet thì sao?

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp! Hãy gọi cho chúng tôi theo số
điện thoại 1-844-503-7348 để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tìm
ra phương án phù hợp.

Carewell SEIU 503 là nhóm chương trình đào tạo và phúc lợi dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
và hỗ trợ cá nhân mà SEIU 503 phải rất khó khăn mới giành được nhằm cải thiện cuộc sống của họ. Được cung cấp theo
phương thức rõ ràng, dễ tiếp cận và đáng tin cậy, các phúc lợi này mang đến sự ổn định, sức khỏe, kỹ năng và nội dung đào
tạo cần thiết cho các nhân viên.
Tất cả các phúc lợi này đều do RISE Partnership cung cấp, đây là dịch vụ hỗ trợ phúc lợi tập trung vào nhân viên.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ KHÓA ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI 0820

Bạn có thể bắt đầu Khóa Học Định Hướng ngay lập tức. Bạn
có thể bắt đầu Khóa Học Cơ Bản Trực Tuyến và Hội Thảo Cơ
Bản sau khi hoàn thành Khóa Học Định Hướng, vượt qua phần
kiểm tra lý lịch và nhận được mã số nhà cung cấp từ Bộ Dịch
Vụ Nhân Sinh (DHS) hoặc Cơ Quan Quản Lý Y Tế Oregon (OHA).
Khóa Học Định Hướng và Khóa Học Cơ Bản Trực Tuyến là các
khóa tự học, vì vậy, bạn không cần phải hoàn thành liền một
lúc và tiến độ học của bạn sẽ được lưu lại. Hội Thảo Cơ Bản
(phần cuối cùng của khóa đào tạo) là hội thảo trực tiếp trên
web có sự dẫn dắt của giảng viên. Để tham gia Hội Thảo Cơ
Bản, bạn có thể chọn ngày và giờ phù hợp nhất với mình trong
số các lựa chọn cho sẵn.

Khóa đào tạo kéo dài trong bao lâu?

Đào Tạo

Khóa đào tạo có cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn
ngữ không?

Có. Chúng tôi sắp có các khóa đào tạo bằng tiếng Ả Rập,
tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Quan Thoại
(thuyết minh) và tiếng Quảng Đông (phụ đề). Bạn có thể điều
chỉnh tùy chọn ngôn ngữ ở góc trên bên phải trang web của
Carewell và Carewell Learning Portal (Cổng Chương Trình
Học Tập của Carewell). Nếu ngôn ngữ bạn ưa dùng không
được hỗ trợ, vui lòng liên hệ và thông báo cho chúng tôi.
Chúng tôi có thể giúp bạn tìm ra phương án phù hợp. Vui
lòng gọi đến số 1-844-503-7348 hoặc gửi email tới địa chỉ
CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com để cho chúng
tôi biết khóa đào tạo bạn sẽ tham gia và ngôn ngữ bạn ưa dùng.

Tôi có được trả lương huấn luyện không?

Bạn sẽ nhận được một khoản lương huấn luyện sau khi hoàn
thành Khóa Học Cơ Bản Trực Tuyến và khoản lương huấn luyện
thứ hai sau khi hoàn thành Hội Thảo Cơ Bản. Bạn sẽ không
nhận được lương huấn luyện cho Khóa Học Định Hướng. Để
biết thêm thông tin về lương huấn luyện, vui lòng truy cập
trang web của chúng tôi: CarewellSEIU503.org/training.

Tôi có thể tìm sự trợ giúp ở đâu?

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn! Để biết thêm
thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi:
CarewellSEIU503.org/training hoặc gửi email cho chúng tôi
tới địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.
Bạn có thể 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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Số điện thoại 1-844-503-7348 • CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com • CarewellSEIU503.org/training

