Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español,
简体中文, và TiếngViệt tại trang mạng https://go.usa.gov/xtBQC.
Ngày 24 tháng 1 năm 2022
Đến: Những cá nhân và gia đình hiện đang tuyển dụng Nhân viên Hỗ trợ
Cá nhân (Personal Support Workers, hoặc PSW)
Từ: Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển
(Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)
Về việc: Nhắc nhở về đào tạo bắt buộc dành cho PSW
Có một khóa đào tạo dành cho các PSW mà quý vị tuyển dụng buộc
phải tham gia. Việc đào tạo là bắt buộc theo quy định của pháp luật.
Hạn chót hoàn thành khóa đào tạo là vào ngày 31 tháng 3 năm 2022.
Vui lòng nhắc PSW của quý vị tham gia khóa đào tạo này. Nếu không, họ
sẽ không thể làm việc cho quý vị sau thời hạn nêu trên. Văn phòng ODDS
cũng đã gửi cho PSW một lời nhắc.
Để biết thêm thông tin:
• Xem các tài liệu đính kèm.
• Các câu hỏi thường gặp (FAQ) về khóa đào tạo bắt buộc này hiện có
sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Anh bản in chữ lớn, tiếng Ả-rập, tiếng Nga,
tiếng Trung giản thể, tiếng Trung giản thể bản in chữ lớn, tiếng
Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.
• Tài liệu và podcast về khóa đào tạo hiện có sẵn trực tuyến tại trang
mạng https://go.usa.gov/xtBmG.
Liên hệ với nhân viên quản lý hồ sơ của mình nếu quý vị có thắc mắc.
Nếu cần, họ có thể giúp quý vị tìm một PSW mới. Quý vị cũng có thể gọi
cho Ủy Ban Chăm Sóc Tại Gia của Tiểu Bang Oregon (Oregon Home
Care Commission, hoặc OHCC) theo số 1-877-867-0077 Chọn tùy chọn
Kết nối Tài nguyên Nhà tuyển dụng (Employer Resource Connection).

Trân trọng,
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển
Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter
@OregonODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.
Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ
nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch
vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc
gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính
lẫn khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về
các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng
www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

