SEIU Healthcare 1199NW
Multi-Employer Training Fund

የጥቅማ ጥቅሞቹ አጠቃላይ ዕይታ

የTraining Fund በእርስዎ የሠራተኛ ማኅበር እና በእርስዎ አሠሪ መካከል የሚመሠረት አጋርነት ነው። የእርስዎን
አሠሪ የሰው ኃይል ፍላጎት እያሟላ የእርስዎን የትምህርት እና የሞያ ዕድገት ለመምራት እና ለመደገፍ የተዘጋጀ
ነው። ሁሉም የTraining Fund ጥቅማ ጥቅሞች ለሁሉም ብቁ የሆኑ አባላት በነጻ የሚቀርቡ ናቸው።

የእርስዎ ጥቅማ ጥቅሞች ይህንን ያካትታሉ

• ሞያ እና ትምህርት ምክር አገልግሎት ወደ የእርስዎ ግቦች እንዲደርሱ ያግዝዎታል
• አካዳሚያዊ ድጋፍ እና ዓውደ ጥናቶች እንዲሁም በግል የሚሰጥ ሥልጠና በእርስዎ ትምህርት በሙሉ እርስዎን ለመደገፍ
• ለ ፕሮፌሽናል ዕድገት የሚሰጥ የገንዘብ ድጋፍ፣ በማታ መርሐ ግብር የሚሰጥ ትምህርት፣ ፕሮፌሽናል አባልነት፣ የተመዘገበ
ነርስ (RN) የስፔሽያሊቲ ብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት፣ ዳግመኛ ምስክር ወረቀት ለማግኘት የሚሰጡ ፈተናዎች፣ እንዲሁም
ኮንፈረንስ ለመሳተፍ የሚደረግ ጉዞ፣ እና ለፕሮፌሽናል እና ቴክኒክ አባላት የቀሪ መቆጣጠሪያ
• በግል የሚሰጥ ትምህርት ድጋፍ ከጤና እንክብካቤ ጋር የተገናኙ ዲግሪዎች እና የምስክር ወረቀት ፕሮግራሞች

ጥቅማ ጥቅም ለማግኘት ብቁነት
ከ 90 ቀናት በኋላ በእርስዎ አሠሪ

ከአንድ ዓመት በኋላ በእርስዎ አሠሪ

የሞያ ዕድገት እና የትምህርት የምክር አገልግሎት
አካዳሚያዊ ድጋፍ እና ዓውደ ጥናቶች
ESL እና መሠረታዊ የኮምፒውተር ትምህርቶች
በግል የሚሰጥ ሥልጠና
በመሥመር ላይ (ኦንላይን) እና በአካል የሚገኝ
ፕሮፌሽናል ዕድገት፦
ነጻ CEUዎች በ CE Direct በኩል
ፕሮፌሽናል ሥልጠናዎች እና አባልነት*
ብሔራዊ እና ስፔሽያሊቲ የምስክር ወረቀቶች*
ኮንፈረንስ እና የጉዞ ገንዘብ ድጋፍ አሰጣጥ*

በግል የሚሰጥ ትምህርት ድጋፍ፦

*በመደራደሪያ አሃድ መሠረት ይለያያል

*በተመላሽ ገንዘብ አማካይነት የገንዘብ ድጋፍ የሚሰጥበት

በግል የሚሰጥ ትምህርት
ለሚያስፈልጉ ትምህርቶች የሚከፈሉ ክፍያዎች
መጽሐፍት እና የመገልገያዎች አቅርቦት
መሣሪያ እና ሶፍትዌር
ከትምህርት ምዝገባ ጋር የተገናኙ ክፍያዎች፦
የማመልከቻ ክፍያዎች*
ፈተናዎች፦ TEAS፣ HESI ወዘተ*
የትምህርት መማር አለመቻል ምዘናዎች
ዓለም አቀፍ ትራንስክፕሪፕት ምርመራ

ዛሬ ይበልጥ ይማሩ! ለጥቅማ ጥቅሞች ዝርዝሮች ከጀርባ ይመልከቱ።
የእርስዎ የTraining Fund መጠነ ሰፊ ፕሮግራሞችን እና አገልግሎቶችን ከእርስዎ ፍላጎት ጋር በማመጣጠን ያቀርብልዎታል።
የእርስዎ አሠሪ፣ የእርስዎ ሠራተኛ ማኅበር፣ እና የእርስዎ የሥልጠና ገንዘብ ድጋፍ በእርስዎ የጤን እንክብካቤ ሞያ ላይ እርስዎ ወደ
ላይ ደረጃ እንዲደርሱ ለመደገፍ እዚህ ቦታ ላይ ይገኛሉ።

የእርስዎን ጥቅማ ጥቅሞች በተመለከተ የበለጠ
ለመረዳት እና ለመድረስ የእኛን የድር ጣቢያ
ይጎብኙ።
425.255.0315
www.healthcareerfund.org

ሶፊያ ኢሳ /Sofia Issa/፣ የአካባቢ አገልግሎቶች ቴክኒሺያን
በ Swedish Medical Center እና 2018 CHEST ተሳታፊ

የእርስዎ የTraining Fund ጥቅማ ጥቅሞች እና አገልግሎቶች
የሞያ ዕድገት እና የትምህርት የምክር አገልግሎት

የእኛ የሞያ እና የትምህርት አሳሾች ከእርስዎ ክኅሎቶች እና የግል ግቦች ጋር የሚስማሙ የሞያ ዕድገት ዕቅዶችን እንዲያዘጋጁ
ያግዝዎታል።
በየጊዜው የሚቀያየሩ የሥራ እና የቤተሰብ አስገዳጅ ሁኔታዎች አብዛኛዎቹ ዓዋቂ ሰዎች ወደ መማሪያ ክፍል ገብተው እንዳይማሩ
በተለይ አስቸጋሪ ያደርጉባቸዋል። በትምህርት ቤት በሚቆዩበት ጊዜ የአሰሳ አድርጊ ሠራተኞቹ ሥራ/ትምህርት ቤት/ሕይወት ሚዛንን
እንዲቆጣጠሩ፣ ከአካዳሚያዊ ድጋፍ ጋር እንዲገናኙ፣ እና የእኛን ውስብስብ የኮሌጅ እና የዩኒቨርስቲ ሥርዓቶች አሰሳ ማድረግ
እንዲችሉ ድጋፍ ይሰጥዎታል።
ወደ የእኛ የሥራ ቅጥር ስፔሺያሊስት መዳረሻ ማግኘት አንድ ለአንድ የሚሰጥ የሞያ ሥልጠና፣ ለቃለ መጠይቅ ዝግጅት፣ ሬዚዩሜ እና
የመሸኛ ደብዳቤ ምክር አማካይነት ፕሮግራማቸውን ሲያጠናቅቁ ስኬትማ እንዲሆኑ ተዘጋጅተዋል።

አካዳሚያዊ ድጋፍ እና ዓውደ ጥናቶች

የTraining Fund ተወላጅ ላልሆኑ ተናጋሪዎች እንደ የእንግሊዝኛ ትምህርት እና የመግቢያ ደረጃ ኮምፒውተር ኮርሶችን የመሳሰሉ
መሠረታዊ ክኅሎቶችን ለማጎልበት ዓውደ ጥናቶችን ያዘጋጃል። እነዚህ ክኅሎት ማበልጸጊያ ዓውደ ጥናቶች በቀላሉ መድረስ እንዲቻል
እና ለቤተሰብ ተስማሚ የሆነ የትምህርት ድባብን ለመፍጠር በአጋር ቀጣሪ መሥሪያ ቤቶች የሥራ ቦታ ላይ የሚዘጋጁ ናቸው።
TEAS የፈተና ግምገማ (Test of Essential Academic Skills/ የአስፈላጊ የአካዳሚ ክኅሎቶች ፈተና) እንዲሁም ለበርካታዎቹ
ወይም ለአብዛኛዎቹ የእኛ ታዋቂ ትምህርቶች እና የምደባ ፈተና ግብዓቶች የአካዳሚ ድጋፍ ማቴሪያሎች።

በግል የሚሰጥ ሥልጠና

የእኛ መጠነ ሰፊ በግል የሚሰጥ ሥልጠና ፕሮግራም በሒሳብ ትምህርት፣ በሳይንሶች፣ በጽሑፍ እና ተጨማሪ ዲሲፕሊኖች ከፍተኛ
ጥራት ያለውን ድጋፍ ያቀርባል። የአነስተኛ ቡድን እና የአንድ ለአንድ ትምህርት ክፍለ ጊዜዎች እንደ የእርስዎ መርሐ ግብር
ይቀናጃሉ። የTraining Fund የግል አሠልጣኞች እርስዎ በሚመችዎት ጊዜ እና ቦታ እርስዎን ያገኝዎታል።
ከዚህ በተጨማሪ በ Tutor.com በኩል የመሥመር ላይ (ኦንላይን) ሥልጠና እናቀርባለን። ይህ የ 24/7 አገልግሎት ከማናቸውም
በይነመረብ (ኢንተርኔት) የሚሠራ ያለው ኮምፒውተር ወይም የሞባይል መሣሪያ በኩል ሊደረስበት ይችላል። አባላት በማናቸውም
ጊዜ ቀንም ሆነ ሌሊት በርዕሰ ጉዳዩ ሊቅ ከሆኑ ባለሞያዎች ጋር ለመገናኘት ባለው ምቾቱ እና ፈጣን መዳረሻው Tutor.com
ይወዱታል።

ፕሮፌሽናል ዕድገት፦

በየጊዜው እየተለዋወጠ ከሚሄደው የጤና እንክብካቤ ኢንዱስትሪ የቅርብ ጊዜ አዝማሚያዎች ጋር ወቅታዊ መረጃ እያገኙ መቆየት
እንደሚፈልጉ እናውቃለን። በጥቅቲ ጠቅ ማድረጎች ብቻ፣ ሁሉም አባላት ከሥራ ጋር የተገናኙ CEUዎችን በCE Direct በኩል
ማጠናቅቅ ይችላሉ፣ ይህም ሙሉ በሙሉ በመሥመር ላይ (ኦንላይን) የሚሰጥ እና ዕውቅና ያለው የማታ መርሐ ግብር ትምህርት
ግብዓት ነው።
አገልግሎት/LPN እና የ ፕሮፌሽናል ቴክኒካዊ ድርድር አሃድ አባላት በተጨማሪ አሁን ካሉበት የሥራ ማዕረግ ጋር ግንኙነት ያላቸውን
ብሔራዊ ምስክር ወረቀቶችን ማግኘት ይችላሉ። እነዚህ አባላት በዓመት $300 በተመላሽ ገንዘብ የሚከፈልበትን የሞያ ብቃት
ማረጋገጫ ፕሮፌሽናል ዕድገት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ይችላሉ።
ነርሶች ለስፔሺያሊቲ ምስክር ወረቀት ፈተና ክፍያዎች እና በኢንዱስትሪው ከታወቁ አካባቢዎች ለዳግም ምስክር ወረቀት ማግኘት
አገልግሎት ክፍያዎች በዓመት እስከ $300 ማግኘት ይችላሉ።
ለዚህ የ ፕሮፌሽናል ቴክኒካዊ ድርድር አሃድ ለየት ያለው ነገር የኮንፈረስ ጉዞ ማድረጊያ የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራሙ ነው። ይህ ጥቅማ
ጥቅም አባላት ከሞያቸው ጋር የተገናኙ ክልላዊ ወይም ብሔራዊ ኮንፈረንሶችን መሳተፍ እንዲችሉ አስፈላጊ የሆነውን የገንዘብ ድጋፍ
ያስገኝላቸዋል። አባላት ለኮንፈረንስ እና ጉዞ ጋር የተገናኙ ወጪዎች በዓመት እስከ $1,500 ድረስ ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ።

በግል የሚሰጥ ትምህርት ድጋፍ፦

የእርስዎ በግል የሚሰጥ ትምህርት ድጋፍ ጥቅማ ጥቅም በትምህርትዎ ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ ከትምህርት ቤት ጋር የተገናኙ
ወጪዎችን መሸፈን እንዲችሉ ያግዝዎታል። የእርስዎን የትምህርት፣ የመጽሐፍት እና ሌሎች ፈቃድ ለተሰጡባቸው ፕሮግራሞች
ያሉ ወጪዎችን ይከፍልልዎታል። ዓመታዊ የገንዘብ ጥቅማ ጥቅሙ መጠን በየዓመቱ በባለ አደራዎች ቦርዱ አማካይነት ይጸድቃል።
የገንዘብ ድጋፉ መጠን በግለሰቡ መደራደሪያ አሃድ እና FTE ወቅታዊ አቋም ላይ የሚመረኮዝ ነው።

ምላሽ ሰጪ ፕሮግራም አዘገጃጀት

ምላሽ ሰጪ ፕሮግራም አዘገጃጀቱ ላልተሟሉ የክኅሎት ክፍተቶች አዳዲስ የሥልጠና ዕድሎችን
ለመስጠት የሠራተኛ/አስተዳደር አጋርነት ያቀርባል። የገንዘብ ድጋፎቹ ለጤና እንክብካቤ ሥርዓቱ
እየጨመሩ የሚሄዱ ፍላጎቶችን ለማሟላት ብጁ ለሆኑ እና ‘ልክ በሰዓቱ’ ለሚሰጡ የሥልጠና
ፍላጎቶች የሚገኙ ናቸው።

“የዓለም አቀፍ ማኅበራዊ ሥራ ኮንፈረንስ … ከሠራተኛ አቀጣጠር መሻሻል ጀምሮ እስከ ለአዛውንቶች አገልግሎቶችን
መጨመር ድረስ የጤና እንክብካቤን ለማሻሻል እየተሠራ ስላለው ሥራ ማየት እንድችል ዓይኔን ገልጦልኛል።
ኮንፈረንሱ የባህል ተጽዕኖዎችን እና ሰዎች እንዴት የጤና እንብካቤ እንደሚያገኙ ያለኝን ግንዛቤ አጠናክሮልኛል።”

ታሪን ዋልኮች /Taryn Walcott/ ማኅበራዊ ሠራተኛ
UW Medicine Northwest Hospital and Medical Center

