Chương Trình Chăm Sóc Nuôi Dưỡng thuộc Cơ Quan Phúc Lợi Trẻ Em

https://www.oregon.gov/dhs/CHILDREN/FOSTERPARENT/Pages/Training.aspx

Kính gửi Quý Phụ Huynh Nuôi Dưỡng (Cha Mẹ Nuôi),
Quý vị có thể đã nhận được tin nhắn từ Bộ Dịch vụ Hành chính
(Department of Administrative Services, hay DAS) thông báo cho quý vị về
những thay đổi sắp tới đối với công cụ iLearn Oregon - hệ thống quản lý
học tập hiện tại được sử dụng để đăng ký các khóa đào tạo. Thông báo
này dành cho các Phụ Huynh Nuôi Dưỡng có tài khoản iLearn Oregon.
Kể từ tháng 6 năm 2021, iLearn Oregon sẽ được thay thế bằng Workday
Learning, hệ thống quản lý học tập mới mà cơ quan này sẽ sử dụng trong
tương lai. Tuy nhiên, nếu quý vị là Phụ Huynh Nuôi Dưỡng (Cha Mẹ Nuôi),
quý vị sẽ không cần sử dụng hệ thống Workday Learning này.
Cơ Quan Phúc Lợi Trẻ Em hiện đang xây dựng một hệ thống cho phép
chúng tôi gắn kết các gia đình nuôi dưỡng tiềm năng từ lần thẩm vấn ban
đầu của họ thông qua quá trình chứng nhận cũng như quản lý tất cả các
khóa đào tạo cho các bậc cha mẹ nuôi dưỡng hiện tại và tương lai. Hệ
thống này sẽ cho phép cơ quan của chúng tôi tương tác với quý vị tốt hơn,
tăng cường hỗ trợ và tăng cường giao tiếp dù là cung cấp nguồn thông
tin/hỗ trợ hay chia sẻ cơ hội đào tạo.
Bất kỳ sự thay đổi nào cũng cần có một giai đoạn chuyển tiếp. Điều này có
ý nghĩa gì đối với quý vị:
• Nếu quý vị đang có tài khoản iLearn Oregon, bảng điểm của quý vị,
hồ sơ về tất cả các khóa đào tạo mà quý vị đã tham gia, SẼ KHÔNG
được chuyển tiếp vào hệ thống Workday Learning.
• Quý vị sẽ cần truy cập vào tài khoản iLearn Oregon của mình và lưu
lại một bản sao vào hồ sơ của mình hoặc cung cấp bản sao đó cho
Người chứng nhận (Certifier) của quý vị để đưa vào tập hồ sơ của
quý vị cho đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2021. Xem phần đính kèm
để biết hướng dẫn từng bước nhằm truy cập bảng điểm của quý vị.
• Chúng tôi dự đoán sẽ có một vài email nữa được gửi đến để cung
cấp thông tin cho quý vị biết về cách truy cập cũng như đăng ký các
khóa đào tạo trong tương lai. Các liên kết và thông tin đào tạo cập
“An toàn, sức khỏe và độc lập cho toàn dân Oregon”
Cơ Quan Cung Cấp Cơ Hội Bình Đẳng

nhật cũng sẽ có sẵn trên trang web Đào Tạo Dành Cho Phụ Huynh
Nuôi Dưỡng (Resource Parent Training) .
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ
email Resource.FamilyTraining@dhsoha.state.or.us.

“An toàn, sức khỏe và độc lập cho toàn dân Oregon”
Cơ Quan Cung Cấp Cơ Hội Bình Đẳng

Chuyển tiếp từ iLearn sang Smartsheet:
Các câu hỏi thường gặp về Đăng ký Đào tạo
(dành cho các gia đình nuôi dưỡng)
Hỏi: Tôi là một phụ huynh nuôi dưỡng và tôi muốn đăng ký khóa đào tạo.
Tôi phải đến đâu để đăng ký?
Đáp: Để đăng ký khóa đào tạo Nền tảng (Foundations training), vui lòng truy cập
trang web Đào Tạo Nền Tảng Dành Cho Phụ Huynh Nuôi Dưỡng Và Người
Thân của Phụ Huynh Nuôi Dưỡng (Resource Parent and Relative Resource
Parent Foundations Training).
Để đăng ký các cơ hội đào tạo liên tục, vui lòng truy cập trang web Các Cơ Hội
Đào Tạo Trực Tuyến Trực Tiếp Đang Diễn Ra Dành Cho Phụ Huynh Nuôi
Dưỡng (Ongoing Resource Parent Live Online Training Opportunities).

Hỏi: Tôi đã từng đăng ký khóa đào tạo thông qua iLearn Oregon. Tại sao lại
có một quy trình đăng ký đào tạo mới?
Đáp: Kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021, công cụ đào tạo iLearn Oregon sẽ được
thay thế bằng Workday Learning, hệ thống quản lý học tập (Learning
management system, hay LMS) mới mà cơ quan này sẽ sử dụng trong tương lai.
Các bậc phụ huynh nuôi dưỡng sẽ không sử dụng hệ thống Workday Learning
này. Thay vào đó, Cơ quan Phúc lợi Trẻ em (Child Welfare Division) hiện đang
xây dựng một hệ thống cho phép gắn kết với các gia đình nuôi dưỡng tiềm năng
từ lần thẩm vấn ban đầu của họ thông qua quá trình chứng nhận cũng như quản
lý tất cả các khóa đào tạo dành cho các bậc cha mẹ nuôi dưỡng hiện tại và
tương lai. Hệ thống này sẽ cho phép cơ quan của chúng tôi tương tác với quý vị
tốt hơn, tăng cường hỗ trợ và tăng cường giao tiếp dù là cung cấp nguồn thông
tin/ hỗ trợ hay chia sẻ cơ hội đào tạo. Hệ thống mới vẫn chưa sẵn sàng và một

biện pháp thay thế tạm thời (biểu mẫu Smartsheet) đã được xác định nhằm giúp
quản lý quá trình đăng ký trong thời gian chờ đợi.
Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã đăng ký một khóa đào tạo sắp tới thông
qua iLearn?
Đáp: Nếu quý vị đã đăng ký một khóa đào tạo sắp tới thông qua iLearn, thông tin
đăng ký của quý vị sẽ tự động được chuyển tiếp. Quý vị không cần phải đăng ký
lại khóa đào tạo này bằng quy trình mới.
Hỏi: Tôi có cần tạo một tài khoản để đăng ký các khóa đào tạo không?
Đáp: Không. Không giống như iLearn, nơi mà quý vị cần có tài khoản để tìm
kiếm và đăng ký các khóa đào tạo, quy trình đăng ký đào tạo mới sử dụng biểu
mẫu trực tuyến thông qua Smartsheet và không yêu cầu tạo tài khoản để đăng
ký đào tạo.
Hỏi: Khi tôi đã đăng ký một khóa đào tạo, tôi có tự động được đảm bảo vị
trí đã đăng ký của mình không?
Đáp: Không. Quý vị sẽ nhận được một email bổ sung trong vòng 48 giờ làm việc,
email này sẽ xác nhận việc đặt chỗ của quý vị hoặc thông báo cho quý vị biết lớp
học đã đầy và quý vị được đưa vào danh sách chờ.
Hỏi: Tôi có thể liên hệ với ai nếu tôi có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ đăng ký
tham gia các khóa đào tạo
Đáp: Quý vị có thể liên hệ địa chỉ email
Resource.FamilyTraining@dhsoha.state.or.us nếu có bất kỳ câu hỏi và yêu cầu
hỗ trợ nào liên quan đến đăng ký Khóa Đào Tạo Nền Tảng hoặc Khóa Đào tạo
Đang Diễn Ra.

NGUỒN THÔNG TIN/HỖ TRỢ:
Hướng Dẫn Cách Thực Hiện Cho Các Gia Đình Nuôi Dưỡng: Đăng Ký Các Cơ
Hội Đào Tạo Đang Diễn Ra

Trang web về Nguồn Thông tin/Hỗ trợ về Đào Tạo Dành Cho Phụ Huynh Nuôi
Dưỡng

