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Checklist ng Sertipikadong Katulong ng Pag-aalaga sa Tahanan 
Certified Home Care Aide Checklist 
 
 
 

Mga Ahensiya sa Pag-aalaga ng Tahanan, Mga Adult Family Home at Mga Assisted Living Facility  

Kinakailangan Sa ilalim ng batas: 
Dapat mong kumpletuhin ang 75 oras ng pagsasanay (Kasama ang 5 oras ng Pag-aangkop at Kaligtasan) sa loob ng 120 araw ng iyong petsa ng 
pag-hire at maging isang Sertipikadong Katulong ng Pag-aalaga sa Tahanan sa loob ng 200 araw ng pag-hire. Kung hindi mo matugunan ang 
mga deadline na ito, hindi maipagpapatuloy ang pagbabayad sa'yo.  Gamitin ang KINAKAILANGANG mga takdang-panahon at checklist upang 
matugunan ang mga deadline. 
 

A - Kumpletuhin Kasama ng Iyong Employer Upang Maging Isang Katulong ng Pag-aalaga sa Tahanan 

 Aksyon Mga paalaala ✓ 

HAKBANG 
1 

Kumpletuhin ang pag-check sa background na Form ng Awtorisasyon 
sa oras ng pakikipagkontrata. Mga pag-check sa background - 
Website ng BCCU 

Gamitin ang parehong pangalan sa lahat ng mga 
form. Halimbawa: Jonathan, John O Johnny  

HAKBANG 
2 

Ang isang pangsubaybay na numero, na tinatawag na Inquiry ID# o 
OCA#), ay mabubuo at nakasulat sa iyong form ng Fingerprint 
Appointment na makukuha mo sa pakikipagkontrata.  Itago ang form 
na ito at isulat ang Inquiry ID#/OCA # dito:  ____________________  

Ito ay kakailanganin para sa iyong Department of 
Health (DOH) na Aplikasyon 

 

HAKBANG 
3 

Ayusin upang makuha kaagad ang iyong fingerprint. Isulat ang oras 
ng appointment dito: ________________ 

Markahan ang iyong kalendaryo! 
 

HAKBANG 
4 

 Bago ka magbigay ng pangangalaga: Kumpletuhin ang Oryentasyon 
(2 oras) at Kaligtasan (3 oras) na mga kursong 
pagsasanay.Kakailanganin mo ang mga sertipiko ng pagsasanay para 
sa mga kursong ito. Tumingin sa ilalim ng Pagsasanay upang mahanap 
ang aprubadong magtuturo sa ibaba. 

Ang mga sertipiko na ito ay magiging bahagi ng 
iyong 75 oras na kinakailangang batayan na 
pagsasanay.  
Ang 120 araw na pagkompleto ng batayang 
pagsasanay ay magsisimula sa iyong petsa ng 
pag-hire. 

 

B – Isumite ang Aplikasyon sa Department of Health para sa Kredensyal at Pagsusulit 

 Aksyon Mga paalaala ✓ 

HAKBANG 
1 

Kumpletuhin at isumite sa loob ng 14 araw ng pag-hire: 
Department of Health Aplikasyon ng HCA packet.Ang kumpanya 
ng pagsusulit, na Prometric, ay tatanggap ng impormasyon mula 
sa iyong aplikasyon na magbibigay-daan sa iyo upang makuha 
ang iyong nakasulat na kaalaman at eksaminasyon sa kasanayan.  
 
Ikaw ay kinakailangan upang magbigay ng hindi bababa sa isang e-
mail address para komunikasyon sa DOH at Prometric. 
Kinakailangan ng DOH na lahat ng mga dokumento, abiso ng 
pagkumpleto ng pagsasanay at mga bayarin na babayaran bago 
makikipag-ugnay ang DOH sa Prometric.  

Kapag hindi mo isumite ang iyong aplikasyon sa 
loob ng 14 araw, malamang na hindi ka 
makakuha ng pagsusulit o maging sertipikado sa 
iyong deadline.  
Sa sandaling natatanggap ng DOH ang inyong 
aplikasyon, akaw ay bibigyan ng 10-digit DOH 
credential # (HM).  
 

Gamitin ang numerong ito kapag makipag-ugnay 
sa HCA Crededntialing Coordinator sa (360) 236-
2700 o kapag naghahanap ng impormasyon sa 
online sa DOH. 

 

HAKBANG 
2 

 Kung ikaw ay limitado ang kasanayan sa Ingles (LEP), ibig sabihin 
ang iyong kakayahang bumasa, magsulat o magsalita ng Ingles ay 
limitado, maaari kang makuwalipika para sa karagdagang 60 araw na 
sertipikasyong probisyunal. 

LEP LAMANG: Markahan sa iyong DOH na 
aplikasyon na gusto mo ang probisyunal na 
sertipiko. 

 

HAKBANG 
3 

Upang gawin ang HCA na pagsusuri sa Espanyol, Russian, 
Vietnamese, Korean, Chinese, Cambodian, Laotian, Samoan, Somali, 
Ukrainian, Tagalog, Amharic, o Arabic i-check ang wika na ninanais sa 
Aplikasyon ng Pagsusulit sa HCA.  
 
Kung kailangan mong gawin ang pagsusulit sa wika na hindi nakalista, 
maaari kang humiling ng isang indibidwal na tagapagsalin sa iyong 
wika sa pamamagitan ng pagkumpleto sa pakete ng kahilingan ng 
kaluwagan sa pagsubok sa prometric website at isumite sa address sa 
likod ng form na ito. 

Maaaring tumagal ng 30 araw para sa mga 
kahilingan sa tagapagsalin/kaluwagan. 
 
Magpadala ang DOH ng isang e-mail kung saan 
kailangan mong tumugon para sa pagpapatunay.  
 
Suriin ang e-mail Inbox, Junk at Spam na folder 
araw-araw para sa e-mail mula sa DOH at 
Prometric pagkatapos mong makumpleto ang 
iyong pagsasanay! 

 

HAKBANG 
4 

Ipadala ang mga bayarin sa DOH para sa parehong ang bayad ng 
aplikasyon sa DOH at ang bayad sa pagsusulit ng Prometric.    
TANDAAN: Huwag mag-sumite ng bayad kung ang pagsasanay ay 
ibinigay ng Training Partnership at markahang estado ang 
magbabayad sa aplikasyon. 

Ipadala ang tseke o money order kasama ng 
iyong aplikasyon. 

 

https://www.dshs.wa.gov/fsa/background-check-central-unit/background-check-central-unit
http://www.doh.wa.gov/LicensesPermitsandCertificates/ProfessionsNewReneworUpdate/HomeCareAide
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C – Magpatala para sa Pagsasanay 

 Aksyon Mga paalaala ✓ 

HAKBANG 
1 

 Magpatala sa loob ng 14 araw ng pag-hire:  
Magrehistro para sa 70 oras na batayang pagsasanay.   

Maghanap ng Klase/Tagapagturo  

 

HAKBANG 
2 

 Inirekomenda sa loob ng 60 araw mula pag-hire: Kumpletuhin 
kaagad ang iyong 70 oras na pagsasanay upang masiguro na 
makakuha ka ng mga klase sa lugar kung saan ka nakatira. 

Siguruhing makuha ang mga deadline ng 
pagsubok at sertipikasyon.  

HAKBANG 
3 

Pagkakompleto mo sa kinakailangang 75 oras na pagsasanay, 
karapat-dapat kang kumuha ng iyong  Home Care Aide (HCA). 

Markahan ang iyong kalendaryo para sa mga 
petsa at oras ng pagsasanay. 

 
 

 
 
 HAKBANG 

4 

Makakatanggap ka ng iyong 75 oras na Sertipiko ng Pagkumpleto 
(Training Certificate ng DSHS) mula sa naaprubahan magtuturo ng 
DSHS na nagtuturo sa huling oras ng iyong 75 oras.   

Ipakita ang lahat ng mga sertipiko sa magtuturo 
na ito. 

 

D – Pagsasanay sa Pamamagitan ng Prometric 

 Aksyon Mga paalaala ✓ 

HAKBANG 
1 

Ipasa ang pagsusulit sa kaalaman at pagsususlit sa kasanayan: Isulat 
petsa ng pagsubok at lokasyon dito: ________________________ 
Gawin ang unang oras ng pagsusulit na inaalok sa iyo mula sa 
Prometric.  
 
Pagsusuri sa mas malapit sa dulo ng pagsasanay upang madagdagan 
ang iyong kakayahang pumasa sa pagsusulit. Maghanap ng email 
mula sa Pbt-admit@Prometric.com na may impormasyon ng 
pagsubok, ang iyong pangalan, Prometric ID # sa linya ng paksa (I-
tsek ang Inbox, Junk and Spam folders). 

Makipag-usap lamang ang Prometric sa iyo gamit 
ang e-mail address na iyong ibinigay sa iyong 
aplikasyon sa DOH.  
 
Kapag hindi ka nakatanggap ng petsa ng 
pagsubok sa pamamagitan ng email mula 
Prometric sa loob ng 14 araw ng pagkumpleto ng 
pagsasanay, makipag-ugnayan sa Prometric sa  
1-800-324-4689. 

 

HAKBANG 
2 

Kapag bumagsak ka sa pagsubok, i-reschedule ang iyong pagsusulit 
kaagad.  Makipag-ugnay kaagad sa Prometric upang mag-retest.  
 
Maaari mong kunin ang nabigong bahagi ng pagsubok ng dalawang 
beses. Kailangan mong magbayad ng isang fee para sa bawat re-test. 

Ang impormasyon tungkol sa iyong credential # 
ay nasa website ng DOH: Paghahanap ng 
Kredensyal ng Provider (HM o PV). Kapag ang 
iyong mga kredensyal ay pinapahiwatig ang 
"Aktibo" ikaw ay makapag-trabaho. Ikaw ay hindi 
magagawang gumana pag lampas ng 200 araw na 
hindi Aktibo sa website ng DOH. 

 

 

Ahensiya Telepono at Fax Mailing Address E-mail 
DOH 
  

 

Coordinator ng 
Pagkredensyal sa HCA  
(360) 236-2700 
  
Customer Service ng DOH  
(360) 236-4700 
  

 

Ipadala ang aplikasyon sa: (Huwag isama ang 
bayarin) 

DOH -  Home Care Aide Credentialing  
P.O. Box 1099 
Olympia, WA  98507-1099 

Ipadala ang iba pang mga dokumento na HINDI 
ipinadala kasama ng naunag aplikasyon sa: 

DOH -  Home Care Aide Credentialing  
P.O. Box 47877 
Olympia, WA  98504-7877 

 

Website ng DOH: 

Home Care Aide 
  
 

Prometric 
  
 

Telepono: 
1-800-324-4689 
I-download ang Buklet ng 
Impormasyon (14 mga wika) 
para matulungang sagutin 
ang iyong mga katanungan.  

Address Prometric: 
Attention: Washington Home Care Aide Program 
7941 Corporate Dr.  
Nottingham, MD 21236 

Prometric Email: 
WAHCA@prometric.com 
 
Website ng Prometric: 
Prometric 

Mga Quick Link ng HCA: Hanapin ang mga link sa isang lokasyon sa www.adsa.dshs.wa.gov/professional/training/links 
 

https://fortress.wa.gov/dshs/adsaapps/Professional/training/training.aspx
https://fortress.wa.gov/doh/providercredentialsearch/
https://fortress.wa.gov/doh/providercredentialsearch/
http://www.doh.wa.gov/LicensesPermitsandCertificates/ProfessionsNewReneworUpdate/HomeCareAide
mailto:WAHCA@prometric.com
https://www.prometric.com/en-us/clients/wadoh/Pages/landing.aspx
http://www.adsa.dshs.wa.gov/professional/training/links



