
Sau 90 ngày làm việc cho chủ lao động của bạn Sau 1 năm làm việc cho chủ lao động của bạn 
Tư vấn về nghề nghiệp và giáo dục 
Hỗ trợ và hội thảo về học thuật 

Các lớp học ESL (Tiếng Anh Dành Cho Người Nước 
Ngoài) và lớp học cơ bản về máy tính 

Giảng dạy 
Được cung cấp ở cả hình thức trực tuyến và trực tiếp 

Phát triển nghề nghiệp: 
Cung cấp Tín Chỉ Giáo Dục Thường Xuyên (CEU) 
miễn phí thông qua CE Direct 
Các khóa đào tạo nghề nghiệp và tư cách thành viên* 
Chứng nhận quốc gia và chuyên ngành* 
Tài trợ chi phí Đi Lại và Tham Dự Hội Nghị* 

*thay đổi tùy theo đơn vị thương lượng 

Hỗ Trợ Học Phí: 
Học phí 
Lệ phí cho các lớp học bắt buộc 
Sách vở và đồ dùng học tập 
Thiết bị và phần mềm
Các khoản phí liên quan đến tuyển sinh: 

Phí đăng ký* 
Các kỳ kiểm tra: TEAS, HESI, v.v.* 
Đánh giá tình trạng khuyết tật học tập 
Đánh giá bảng điểm quốc tế 

*được tài trợ qua hình thức hoàn phí 

SEIU Healthcare 1199NW  
Multi-Employer Training Fund 
Tổng Quan Về Phúc Lợi 
Training Fund là một hoạt động hợp tác giữa liên đoàn và chủ lao động của bạn. Quỹ này được gây 
dựng nhằm hướng dẫn và hỗ trợ sự phát triển về giáo dục cũng như nghề nghiệp của bạn, đồng thời 
đáp ứng nhu cầu về lực lượng lao động của chủ lao động. Tất cả phúc lợi của Training Fund đều 
được cung cấp miễn phí cho những thành viên đủ điều kiện. 

Phúc lợi của bạn bao gồm: 
	•  Tư vấn nghề nghiệp và giáo dục nhằm giúp bạn đạt được mục tiêu của mình 
	•  Hỗ trợ và hội thảo về học thuật, cũng như giảng dạy nhằm giúp hỗ trợ bạn trong suốt quá trình học tập 
	•  Tài trợ cho hoạt động phát triển nghề nghiệp, các lớp giáo dục thường xuyên, tư cách thành viên chuyên 
nghiệp, chứng nhận chuyên ngành cho Điều Dưỡng Viên Có Đăng Ký (RN), các kỳ thi cấp lại chứng nhận, cũng 
như việc đi lại và tham dự hội nghị cho các thành viên Chuyên Nghiệp và Kỹ Thuật 
	•  Hỗ trợ học phí cho học viên tham gia các chương trình chứng nhận hoặc cấp bằng liên quan đến chăm sóc 
sức khỏe 

Điều kiện hưởng phúc lợi 

Sofia Issa, Kỹ Thuật Viên Dịch Vụ Môi 
Trường tại Swedish Medical Center và đại 
biểu tham dự hội nghị CHEST 2018 

Tìm hiểu thêm ngay hôm nay! Xem mặt sau để biết thông tin chi tiết về phúc lợi. 
Training Fund cung cấp rất nhiều chương trình và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn. Chủ lao động, liên 
đoàn và Training Fund luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn phát triển sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của mình. 

Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi hoặc 
gọi điện cho chúng tôi để tìm hiểu thêm và tiếp 

cận các phúc lợi của bạn. 
425.255.0315 

 www.healthcareerfund.org 

www.healthcareerfund.org


“Hội nghị quốc tế về Công Tác Xã Hội đã giúp tôi mở mang tầm mắt về công việc đang được thực 
hiện nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe… từ cải tiến hoạt động phân bổ nhân sự cho tới 
tăng cường dịch vụ dành cho người cao tuổi. Hội nghị đã nâng cao nhận thức của tôi về những tác 
động của văn hóa cũng như cách thức mọi người tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.” 

Taryn Walcott, Cán Bộ Công Tác Xã Hội 
UW Medicine, Bệnh Viện và Trung Tâm Y Tế Tây Bắc 

Phúc Lợi & Dịch Vụ Của Training Fund 
tư vấn về nghề nghiệp và giáo dục 

Các Điều Hướng Viên Nghề Nghiệp và Giáo Dục của chúng tôi sẽ giúp bạn phát triển kế hoạch nghề nghiệp phù hợp nhất 
với kỹ năng và mục tiêu cá nhân của bạn. 
Hầu hết các học viên ở độ tuổi trưởng thành đều phải xoay xở để đáp ứng cả nhu cầu công việc lẫn gia đình, điều này khiến 
cho việc quay lại lớp học trở nên vô cùng khó khăn với họ. Trong suốt thời gian bạn học ở trường, nhân viên điều hướng 
giáo dục sẽ giúp bạn quản lý tốt sự cân bằng giữa công việc/trường học/cuộc sống, tiếp cận với các nguồn lực hỗ trợ về 
học thuật cũng như điều hướng hậu cần cho các hệ thống đại học và cao đẳng phức tạp của chúng ta. 
Cơ hội tiếp cận với chuyên gia tư vấn việc làm của chúng tôi sẽ đảm bảo mọi thành viên được chuẩn bị sẵn sàng để vươn 
tới thành công khi hoàn tất chương trình đào tạo thông qua chương trình hướng nghiệp cho từng cá nhân, chuẩn bị cho 
cuộc phỏng vấn, hồ sơ xin việc và thư xin việc. 

hỗ trợ và hội thảo về học thuật 
Training Fund cung cấp các cuộc hội thảo nhằm phát triển kỹ năng cơ bản, chẳng hạn như lớp học tiếng Anh cho những 
người không phải là người bản xứ và khóa học máy tính cơ bản. Các hội thảo xây dựng kỹ năng này được tổ chức tại địa 
điểm của các công ty đối tác nhằm đảm bảo dễ tiếp cận và môi trường học tập quen thuộc. 
Chúng tôi cũng cung cấp các hội thảo ngắn hạn, bao gồm cả đánh giá bài thi TEAS (Kiểm Tra Kỹ Năng Học Thuật Thiết 
Yếu), cũng như tài liệu hỗ trợ học thuật cho một số lớp học và nguồn trợ giúp kiểm tra đầu vào phổ biến nhất của chúng tôi. 

giảng dạy 
Chương trình giảng dạy chuyên sâu của chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao về toán, khoa học, viết và nhiều 
môn học khác. Chúng tôi sắp xếp các phiên học theo nhóm nhỏ và học trực tiếp một-một theo lịch học của bạn. Giảng viên 
của Training Fund có thể gặp bạn ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào bạn cần. 
Chúng tôi cũng cung cấp chương trình giảng dạy trực tuyến thông qua trang Tutor.com. Bạn có thể sử dụng dịch vụ này 24/7 
trên bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động nào có kết nối Internet. Các thành viên rất hài lòng về Tutor.com bởi sự tiện lợi mà 
trang này mang lại, cũng như cơ hội tiếp cận tức thì với các chuyên gia lĩnh vực bất cứ lúc nào, dù ngày hay đêm. 

phát triển nghề nghiệp 
Chúng tôi hiểu rằng bạn cần bắt kịp những xu thế mới nhất trong ngành chăm sóc sức khỏe không ngừng biến đổi này. Chỉ 
với vài cú nhấp chuột, mọi thành viên đều có thể hoàn thành các CEU liên quan đến công việc thông qua CE Direct, một 
nguồn trợ giúp về Giáo Dục Thường Xuyên hoàn toàn trực tuyến và được công nhận chính thức. 
Các thành viên của Đơn Vị Thương Lượng về Dịch Vụ/LPN và Chuyên Nghiệp-Kỹ Thuật cũng có thể đạt được chứng nhận 
quốc gia liên quan đến nghề nghiệp hiện tại của họ. Những thành viên này có thể được hoàn trả $300 mỗi năm nếu hoàn 
thành các hoạt động phát triển nghề nghiệp. 
Các y tá đủ điều kiện được nhận tối đa $300 mỗi năm cho chi phí kiểm tra chứng nhận chuyên ngành và lệ phí cấp lại 
chứng nhận về các lĩnh vực được ngành công nhận. 
Chương trình Tài Trợ Chi Phí Đi Lại khi tham gia Hội Nghị được dành riêng cho Đơn Vị Thương Lượng Chuyên Nghiệp-Kỹ 
Thuật. Phúc lợi này hỗ trợ rất nhiều cho thành viên về chi phí cần thiết để tham dự các hội nghị quốc gia hoặc khu vực liên 
quan tới nghề nghiệp của họ. Thành viên có thể được nhận tối đa $1.500 mỗi năm cho chi phí liên quan tới hội nghị và đi lại. 

hỗ trợ học phí 
Phúc lợi Hỗ Trợ Học Phí giúp giảm bớt gánh nặng chi phí liên quan tới học tập để bạn có thể tập trung vào việc học. Phúc 
lợi này chi trả tiền học phí, sách vở và các khoản phí bắt buộc khác của các chương trình được phê duyệt. Số tiền phúc lợi 
hằng năm do Hội Đồng Ủy Thác ấn định cho từng năm. Số tiền tài trợ dựa trên đơn vị thương lượng và trạng thái FTE của 
mỗi cá nhân. 

chương trình ứng phó 
Quỹ Chương Trình Ứng Phó là một cách giúp các đối tác lao động/quản lý cung cấp cơ 
hội đào tạo mới để giải quyết những chênh lệch do chưa đáp ứng kỹ năng. Quỹ được 
cấp cho các nhu cầu đào tạo được tùy chỉnh và ‘kịp thời’ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của hệ thống chăm sóc sức khỏe. 


