
توفر مؤسسة Carewell SEIU 503 مجموعة من املزايا والتدريبات اليت يسىع مقدمو الرعاية املزنلية والدمع الخشيص يف SEIU 503 جبهد للحصول علهيا هبدف حتسني 
م بوضوح وهسولة وموثوقية، االستقرار والصحة واملهارات والتدريب الذي يستحقه العامل.  حياهتم. توفر هذه املزايا، اليت تقدَّ

تتوىل RISE Partnership تقدمي اكفة اإلعانات والتدريبات، ويه خدمة دمع تمتحور حول إعانة العامل.

CarewellSEIU503.org  •  carewellseiu503training@RISEpartnership.com  •  1-844-503-7348 525  •  هاتف NE Oregon Street, Portland, OR 97232

عزيزي مقدم الرعاية،

املوعد الهنايئ لتدريب الدورة التذكريية (Refresher Training) املطلوب من الوالية سيحني قريًبا.

جيب أن تمكل 12.5 ساعة من تدريبك حبلول 30 يونيو 2022. إذا مل تهني تدريبك حبلول املوعد الهنايئ، 

ستتلىق إخطار بالفسخ من الوالية. 

ُيرىج االنتقال إىل /carewellseiu503.org/ar/training/current-workers أو مسح الرمز أدناه 

للتجسيل أو إعادة تجسيل الدخول إىل تدريبك.  

ُيرىج حتديد خطتك لالنهتاء قبل املوعد الهنايئ حىت تمتكن من استمكال تقدمي الرعاية إىل املسهتلك اخلاص 

بك. هناك العديد من اخليارات لملساعدة عىل مالءمة التدريب جلدولك: 

 ميكنك تليق وحدات التعمل الذايت من تدريب الدورة التذكريية عرب • 
اإلنرتنت (Online Refresher) بأي وقت يناسبك. ميكنك التوقف 

والبدء مكا تريد. بعض مقدمو الرعاية يمكلون التدريب بالاكمل يف 

جلسة واحدة. وآخرون يتلقونه ملدة ساعة باليوم فقط. 

 توفر Carewell جلسات ورشة معل الدورة التذكريية • 
(Refresher Workshop) عىل مدار األسبوع، مبا يف ذلك املواعيد 

الليلية وعطالت هناية األسبوع. اخرت اجللسة اليت تناسب جدولك 
بأفضل شلك. 

إذا كنت حتتاج إىل دمع مثل الوصول إىل التدريب بلغة أخرى أو صيغة أخرى، يرىج التواصل مع Carewell عرب 
اهلاتف عىل الرمق 7348-503-844-1 (من االثنني حىت امجلعة من الساعة 8 صباًحا حىت الساعة 6 مساًء) أو 

  .CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com عرب الربيد اإللكرتوين

إذا مل تهني تدريبك حبلول 30 يونيو 2022، وتتلىق خطاب فسخ من الوالية، ستتسىن لك الفرصة الستئناف القرار 
اذا اخرتت ذلك. إذا أمكلت التدريب بالاكمل خالل فرتة االستئناف املذكورة يف إخطار الفسخ، فلن يمت الفسخ.  

العمل الذي تقوم به لتقدمي الرعاية هام جًدا، ومضان تليق امجليع للرعاية اليت حيتاجون إلهيا أمر بالغ األمهية 

ملجمتعاتنا. نشكرك عىل إهناء متطلبات تدريبك يف الوقت املناسب حىت تمتكن من االسمترار يف تقدمي 

الرعاية األساسية.


