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Phiên bản tiếng Anh trên trang 11

Bạn có công việc quan trọng ở phía trước, đó là trở thành Hộ lý 
Chăm sóc Tại gia được chứng nhận! Đây là thời gian biểu đề xuất với 
các mốc ngày quan trọng nhằm giúp bạn lập kế hoạch cho quá trình 
lấy Chứng chỉ Hộ lý Chăm sóc Tại gia của mình.

Chào mừng bạn đến với Chăm sóc Tại gia!

ĐẾN NGÀY 200: HỘ LÝ CHĂM SÓC TẠI GIA TIÊU CHUẨN YÊU CẦU PHẢI LÀ 
NGƯỜI NHẬN ĐƯỢC CHỨNG CHỈ
Nếu được phê duyệt "Chứng chỉ Tạm thời”, bạn sẽ có thêm thời gian. 

NGÀY

Bước 1: Hoàn thành Kiểm tra Lý lịch & Lấy dấu vân tay
Bước 2: Nhận Mã số Học viên của bạn: _____________
Bước 3: Tạo Tài khoản Đào tạo của bạn (trang tiếp theo)
Bước 4: Tham gia khóa học Định hướng & An toàn (trang tiếp theo)
Bước 5: Chuẩn bị cho Ngày Đầu tiên với Khách hàng

DANH MỤC CHỨNG CHỈ ĐỀ XUẤT

Ngày bạn được thuê tuyển: ________________

Bước 6: Nộp Hồ sơ xin phép Bộ Y tế

Hạn chót nộp Hồ sơ  
(14 ngày sau khi được thuê tuyển): ________________

Bước 9: Tham gia Đào tạo Cơ bản 
ĐẾN NGÀY 120: Hoàn thành tất cả các lớp Đào tạo Cơ bản

Bước 10: Chuẩn bị cho Kỳ thi của bạn 

Bước 11: Tham gia Kỳ thi 
 Ngày Thi: ________________

Bước 12: Nhận Chứng chỉ của bạn! 

Hạn chót cấp Chứng chỉ  
(200 ngày sau khi được thuê tuyển): ________________

Bạn không đơn độc. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ!
Hãy gọi cho chúng tôi tại Trung tâm Hỗ trợ Thành viên theo số 1-866-371-3200
8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Chọn “Có” ở câu hỏi thứ hai: “Tôi đang nộp đơn xin cấp chứng chỉ tạm thời.” 
Việc này có thể giúp bạn có thêm nhiều ngày hơn để hoàn thành chứng chỉ và bài 
kiểm tra bằng ngôn ngữ của bạn. 
Bước 7: Đăng ký Đào tạo Cơ bản
Bước 8: Chuẩn bị cho Ngày Đầu tiên của Đào tạo Cơ bản

Các bước đề xuất trong khoảng ngày 30 đến 120:

English version on page 11
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Cách tham gia khóa học Định hướng &  
An toàn trực tuyến

Tạo tài khoản học viên tại 
www.myseiubenefits.org.  
Sau đó chọn ngôn ngữ bạn 
muốn sử dụng.

Mở “My Current Training”  
(Đào tạo Hiện tại của Tôi)

Nhấp “Launch” (Bắt đầu) để bắt 
đầu. Bài học sẽ mở trên một cửa 
sổ mới.

Sau mỗi bài học, sử dụng nút “X” 
để đóng cửa sổ.

Làm mới màn hình “Manage My 
Training” (Quản lý Đào tạo của 
Tôi) để đến bài học tiếp theo. 
Sau khi hoàn thành tất cả các 
bài học, bạn sẽ có chứng chỉ đào 
tạo ở mục “My Training History” 
(Lịch sử Đào tạo của Tôi).

English version on page 16
TIẾNG VIỆT (VIETNAMESE)
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Các Tùy chọn cho 
Chương trình Chăm 
sóc Sức khỏe của Bạn
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$25/tháng.

Người phụ thuộc chỉ được 
bảo hiểm khi Nhà cung cấp 
dịch vụ cho cơ quan thanh 
toán đầy đủ phí bảo hiểm cho 
những người phụ thuộc.

Xem trang 50 để biết thông 
tin về các điều kiện. Để nộp 
đơn, vui lòng truy cập:  
www.myseiubenefits.org

Vợ/chồng và con cái đều 
được bảo hiểm.

• Phụ thuộc vào thu nhập hộ 
gia đình.

• Đăng ký bất kỳ khi nào đủ 
điều kiện.

Truy cập Washington 
Healthplanfinder để 
biết thêm thông tin tại 
www.wahealthplanfinder.org

Vợ/chồng và con cái đều 
được bảo hiểm.

• Nếu bạn không đủ điều kiện 
tham gia bảo hiểm thông qua 
chủ sử dụng lao động, bạn 
có thể đủ điều kiện được 
hưởng trợ cấp bảo hiểm sức 
khỏe được mua theo diện 
trao đổi.

• Bắt đầu từ ngày 01/11/2017 
đến ngày 15/01/2018. Hoặc 
khi bạn có "sự kiện hội đủ 
điều kiện" chẳng hạn như 
kết hôn, sinh con hoặc mất 
bảo hiểm. 

Truy cập Washington 
Healthplanfinder để 
biết thêm thông tin tại 
www.wahealthplanfinder.org
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CHƯƠNG TRÌNH NHÓM 
PHÚC LỢI SEIU 775

MEDICAID/ 
APPLE HEALTH

Miễn phí, phụ thuộc vào thu 
nhập hộ gia đình của bạn. 

WASHINGTON HEALTH 
PLAN FINDER

Thay đổi tùy theo chương 
trình mà bạn lựa chọn. 

Làm việc 80 giờ trong 2 
tháng liền nhau.

Nhà cung cấp dịch vụ cá 
nhân có thể đăng ký bất 
kỳ lúc nào.

Nhà cung cấp dịch vụ cho 
cơ quan có thể đăng ký 
khi ngay từ đầu đáp ứng 
được điều kiện ban đầu, 
hoặc trong thời điểm đăng 
ký tự do nếu khi đó đủ 
điều kiện.
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Hội đủ Điều kiện cho Chương trình 
Chăm sóc Sức khỏe

Bạn vẫn có thể nhận được bảo hiểm sức khỏe thông 
qua Washington Apple Health (Medicaid) hoặc 
Washington Healthplanfinder!  
Xem trang 48 để biết thêm thông tin.

Bạn có làm việc 2 tháng trở lên 
với cùng một công việc là Nhân 
viên Chăm sóc Tại gia không?

Trong những tháng đó, bạn 
có làm việc ít nhất 80 giờ một 
tháng không?

Câu hỏi 2:
Tôi có đủ điều kiện được bảo hiểm theo Chương trình Nhóm Phúc lợi SEIU 775 không?

Câu hỏi 1:

CóKhông CóKhông

Nhà cung cấp dịch vụ Cá nhân: Nộp đơn xin hưởng trợ cấp y tế vào bất kỳ thời điểm 
nào bằng cách truy cập www.myseiubenefits.org hoặc gọi đến Trung tâm Hỗ trợ Thành viên 
theo số 1-866-371-3200.

Nhà cung cấp dịch vụ cho cơ quan: Bạn có thể nộp đơn đăng ký khi trước hết đáp ứng 
các câu hỏi về hội đủ điều kiện trên đây. Bạn cũng có thể nộp đơn đăng ký, nếu bạn hội đủ 
điều kiện, trong thời gian Đăng ký Tự do vào tháng 7 năm 2018.  

Xin chúc mừng! Bạn đáp ứng các điều kiện đầu tiên 
cho chương trình chăm sóc sức khỏe Nhóm Phúc 
lợi SEIU 775 dành cho các chăm sóc viên!  
Nếu vừa là Nhà cung cấp dịch vụ cá nhân, vừa là Nhà cung cấp 
dịch vụ cho cơ quan, bạn có thể cộng tổng lại để đủ tổng thời gian 
yêu cầu là 80 giờ.  
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