Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Thân Mến!
Sắp đến hạn chót để hoàn thành chương trình đào tạo bổ túc theo yêu cầu của tiểu bang.
Bạn phải hoàn thành đủ 12,5 giờ đào tạo của mình trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Nếu không hoàn
thành trước thời hạn, bạn sẽ nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng từ tiểu bang.
Vui lòng truy cập carewellseiu503.org/vi/training/current-workers/ hoặc quét mã dưới đây để đăng
ký hoặc đăng nhập lại vào khóa đào tạo của bạn.
Vui lòng lên kế hoạch hoàn thành trước thời hạn để bạn có thể tiếp tục chăm sóc khách hàng của mình.
Có nhiều lựa chọn để giúp bạn tham gia đầy đủ lịch trình đào tạo:

• Bạn có thể tham gia các học phần tự học trong Khóa Học Bổ
Túc Trực Tuyến vào bất cứ thời điểm nào thuận tiện cho bạn.
Bạn có thể dừng và bắt đầu tham gia thường xuyên nếu cần.
Một số nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lựa chọn
hoàn thành tất cả học phần trong một buổi đào tạo. Những
nhà cung cấp khác chỉ tham gia một giờ mỗi ngày.

• Carewell tổ chức các buổi Hội Thảo Bổ Túc trong suốt cả
tuần, bao gồm cả buổi tối và cuối tuần. Hãy chọn một buổi
phù hợp nhất với lịch trình của bạn.
Nếu bạn cần hỗ trợ, chẳng hạn như truy cập vào chương trình đào tạo bằng ngôn ngữ hoặc định dạng
khác, vui lòng liên hệ với Carewell qua điện thoại theo số 1-844-503-7348 (Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ
sáng - 6 giờ chiều) hoặc gửi email theo địa chỉ CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com.
Nếu bạn không hoàn thành khóa đào tạo của mình trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 và nhận được
thư chấm dứt hợp đồng từ tiểu bang, bạn sẽ có cơ hội kháng nghị quyết định nếu muốn. Nếu bạn
hoàn thành tất cả các khóa đào tạo trong thời gian kháng nghị được quy định trong thông báo
chấm dứt hợp đồng, thì bạn sẽ không bị chấm dứt hợp đồng.
Công việc mà bạn đang thực hiện để cung cấp dịch vụ chăm sóc có ý nghĩa rất quan trọng và việc
đảm bảo mọi người đều nhận được sự chăm sóc mà họ cần là sứ mệnh cực kỳ cao cả đối với cộng
đồng của chúng ta. Cảm ơn bạn đã hoàn thành yêu cầu đào tạo kịp thời để có thể tiếp tục cung cấp
dịch vụ chăm sóc cần thiết.
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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 giúp họ cải thiện cuộc sống. 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.

