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ወደ የሰዎች ማዕከል ቤት በሰላም መጡ እንደ ግለሰብ እንክብካቤ አቅራቢ 
Welcome to Person Centered Home Care as an Individual Provider 
 
 
 
 

የህግ መስፈርቶች፡ 
በተቀጠሩ (ስልጣን ተሰጥቶዎት አገልግሎት ከተጀመረበት ቀን) በ120 ቀናት ውስጥ (የ 5 ሰዓታት መግለጫና ደህንነትን ጨምሮ) የ 75 ሰዓታት ልምምድ 
መፈጸም ግዴታ ያለበዎት ሲሆን ከዚያ ቦኋላ በተቀጠሩ በ200 ቀናት ውስጥ የተረጋገጠለት የቤት ውስጥ እንክብካቤ ረዳት ይሆናሉ፡፡ እነዚህን ሊፈጸምበት 
የተቀመጡ የግዜ ገደባትን ሟሟላት ካልቻሉ እየተከፈለዎት መቀጠል አይችሉም፡፡  የሚፈለገውንና የተቀመጠውን የግዜ ገደብ ለመተግበር የግዜ ወሰኑንና 
ማመሳከሪያ መስፈርቶቹን ይጠቀሙ፡፡  
                   

ሀ - መጀመር 

 እርምጃ፦ ማስታወሻዎች ✓ 

ቅደም 
ተከተል 1፡ 

በኮንትራቱ ጊዜ ታሪካዊ ዳራ  ማረጋገጫ ፈቃድ ቅፅን ይሙሉ።  የታሪካዊ 
ዳራዎች  ማረጋገጫ - BCCU ድህረ-ገጽ 

ለሁሉም ቅፆች ተመሳሳይ ስም ይጠቀሙ፡፡ 
ምሳሌ፡ ዮናታን፤ ዮሀንስ ወይንም ጆኒ 

   

ቅደም 
ተከተል 2፡ 

 የመከታተያ ቁጥር፥ የጥያቄ መለያ ቁ (ID#) ወይምr OCA# የሚባለው፥ 
ሲዋዋሉ የሚሰጥዎት የጣት አሻራ መለያ ቅጽ ላይ ይዘጋጅ እና ይጻፋል፡

፡  ይህንን ቅፅ ይያዙና የጥያቄ መለያ ቁ (ID#)/የOCA ቁጥር እዚህ ላይ ፃፉ፡
_________  

ይህም ለጤና ክፍል (DOH) ማመልከቻዎት 
የሚፈለግ ሊሆን ይችላል፡፡ 

 

 ቅደም 
ተከተል 3፡ 

የጣት አሻራዎት ቶሎ እንዲወሰድ ያድርጉ፡፡ የቀጠሮውን ሰዓት እዚህ ላይ 
ይመዝግቡ፡ ________________ 

የቀን መቁጠሪያዎትን ምልክት ያድርጉ!  

ቅደም 
ተከተል 4፡ 

 እንክብካቤ ከመስጠትዎ በፊት፡ የመግለጫን የደህንነት ትህምህርትዎን 
በኢንላይን SEIU Training Partnership (TP) ን 
http://www.myseiubenefits.org/ ላይ በኢንግሊዝኛ ቋንቋ ይውሰዱ፡፡ 

  ለመግባት (log-in) የአቅራቢዎት ቁጥር ያስፈልግዎታል  

በኦላይን የመግለጫን የደህንነት ትህምህርትዎን 
በኢንግሊዝኛ ቋንቋ ኮርስ መውሰድ 
አልቻሉም? በኮንትራት ቀጠሮዎት ወቅት 
የተለያዩ አማራጮች ሊቀርብልዎት ይችላል፡፡ 

 

ለ - የDOHን ማመልከቻ ይሙሉ እና ያስገቡ  

 እርምጃ፦ ማስታወሻዎች ✓ 

ቅደም 
ተከተል 1፡ 

  በተቀጠሩ በ14 ቀናት ውስጥ ሞልቶ ያስገቡ፦ የ DOH የቤት ውስጥ 
እንክብካቤ ድጋፍ ምስክር ወረቀት ማመልከቻ እሽግ፡፡ ኤችስኤ ማመልከቻ  

ፈተና የሚሰጠው ኩባንያ - ፕሮሜትሪክ - ከማመልከቻዎት መረጃ ያገኛል፤ 
ይህ የእውቀትዎ እና ችሎታዎትን የጽሁፍ ፈተና እንዲወስዱ ያስችልዎታል፡፡ 
ለ DOH እና የፕሮሜትሪክ ግንኙነት ቢያንስ አንድ ኢሜል አድራሻ መስጠት 
አለብዎት፡፡ የጤና ክፍል እነዚህን መረጃዎች፤ ስልጠናውን ሰለማጠናቀቅዎት 
የሚገልጥ ሰርተፍኬትና የጤና ክፍሉ ፓራሜትርን ከማግኘቱ በፊት ክፍያ 
መከናወኑን የሚያሳይ መረጃን በሙሉ ይፈልጋል፡፡  

 

ማመልከቻዎን በ14 ቀናት ውስጥ ካላስገቡ 
የመፈተን እድልዎ ይቀንሳል ወይም በቀነ ገደብዎ 
ማረጋገጫ ላያገኙ ይችላሉ፡፡  

 

DOH አንዴ ማመልከቻዎትን ከተቀበለ በኋላ 10 
ቁጥሮች ያለው የ DOH የመረጃ # (HM) 
ይሰጥዎታል፡፡ 

 

የ HCA የመረጃ አስተባባሪውን በ(360) 236-
2700 ሲያነጋግሩ ወይም ከጤና መምሪያው 
ኦንላይን መረጃ ለማግኘት ሲሞክሩ ይህን ቁጥር 
ይጠቀሙ፡፡ 

 

ቅደም 
ተከተል 2፡ 

ውስን የእንግሊዝኛ ብቃት (LEP) ካለዎት ማለትም እንግሊዝኛ የማንበብ፣ 
መጻፍ ወይም ማናገር ችሎታዎት ውስን ከሆነ ለተጨማሪ የ60 ቀናት ጊዜያዊ 
የምስክር ወረቀት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡   

LEP ብቻ፡ ጊዜያዊ የምስክር ወረቀቱን 
እንደሚፈልጉት በ DOH ማመልከቻዎት ላይ 
ምልክት ያድርጉ፡፡ 

 

 ቅደም 
ተከተል 3፡ 

በእስፓኒሽ፤ በራሽይኛ፤ ቬትናም፤ ኮሪያ ቻይንኛ፤ ካምቦድያ፤ ሉኣቲንያ፤ 
ሳሞኣን፤ ሱማሊኛ፤ ዩክሬን፤ ታጋሎግ፤ አማሪኛ፤ ወይንመ በአረብኛ የ HCA 
ፈተና ለመውሰድ በ HCA ፈተና ማመልከቻ ላይ የቋንቋ ፈላጎትዎን 
ያረጋግጡ፡፡  
 

ከተገለጸው ውጪ በሆነ ቋንቋ ፈተናውን መውሰድ ከፈለጉ በፕሮሜትሪክ 
ድህረ-ገጹ ላይ የሚገኘውን ለፈተና የሚያስፈልጉ ነገሮች ጥያቄ እሽግ 
በመሙላት እና በዚህ ቅጽ ላይ ለሚገኘው አድራሻ በማስገባት የራስዎን ቋንቋ 
የግል አስተርጓሚ መጠየቅ ይችላሉ፡፡ 

ለአስተርጓሚ/ለሚያስፈልጉ ነገሮች ጥያቄ 30 
ቀናት ሊወስድ ይችላል፡፡ 
 

DOH ኢሜል ይልካል፤ እርስዎ በማረጋገጥ 
ምላሽ መስጠት አለብዎት፡፡  
 

ስልጠናዎትን ካጠናቀቁ በኋላ ከ DOH እና 
ፕሮሜትሪክ ኢሜል መምጣቱን ለማየት 
የኢሜል ኢንቦክስ፣ ጀንክ እና ስፓም 
መሀደሮችን በየእለቱ ይመልከቱ! 

 

https://www.dshs.wa.gov/fsa/background-check-central-unit/background-check-central-unit
http://www.myseiubenefits.org/
http://www.doh.wa.gov/LicensesPermitsandCertificates/ProfessionsNewReneworUpdate/HomeCareAide
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ሐ - በኤንደብልዩ የስልጠና ሸርክና (NW Training Partnership) አማካይነት ለስልጠና ይመዝገቡ፡፡ 

 እርምጃ፦ ማስታወሻዎች ✓ 

ቅደም 
ተከተል 1፡ 

  በተቀጠሩ በ14 ቀናት ውስጥ፡ በኤንደብልዩ የስልጠና ሸርክ (NW 
Training Partnership (TP)) አማካይነት ድረ-ገፅ ለ70 ሰዓታት ስልጠና 
በ http://www.myseiubenefits.org/ በድረ-ገፅ ላይ ይመዝገቡ፡፡ 

እንትርኔት ለመጠቀም አላቻሉም? በ 1-866-
371-3200 ላይ የአባልነት ሃብት ማዕከል 
ይደውሉ፡፡   

 

ቅደም 
ተከተል 2፡ 

 በተቀጠሩ በ60 ቀናት ውስጥ እንዲተገብሩት የሚመከር፡ በሚኖሩበት 
አካባቢ ትምህርት እንዲያገኙ እና የተፈና እና የምስክር ወረቀት የጊዜ ገደቦችን 
አሟልተው በወቅቱ ትምህረት እንዲያገኙ የ70 ሰአታት መሰረታዊ 
ስልጠናዎትን ቶሎ ያጠናቁ፡፡ 

ከ75 ሰዓታት ስልጠና ቦኋላ ኤንደብልዩ 
የስልጠና ሸርክ ለመፈፀምዎ ሰርተፍኬት 
በመላክ ለጤን ክፍል ያስተላልፍ ይሆናል፡፡ 

 

 ቅደም 
ተከተል 3፡ 

እዚህ የስልጠናውን ቀንና ቦታ ይፃፉ፡---------------------- የቀን መቁጠሪያዎትን ምልክት ያድርጉ! 
 
 
 
 

 

መ - በፕሮሜትሪክ በኩል ፈተና 

 እርምጃ፦ ማስታወሻዎች ✓ 

ቅደም 
ተከተል 1፡ 

የእውቀት እና ችሎታ የጽሁፍ ፈተናውን ይለፉ፡ የፈተናውን ቀንና ቦታ እዚህ 
ይፃፉ፡ _____________________________________________________ 

የመጀመሪያ ፈተና የተሰጠዎትን ግዜ ከፕሮሜትሪክ ይውሰዱ፡፡  

ፈተናውን የማለፍ ችሎታዎትን ለመጨመር ስልጠናው ወደማለቁ አካባቢ 
ይፈተኑ፡፡  

ጉዳዩ በሚለው መስመር ላይ የፈተና መረጃ፣ ስምዎትን፣ የፕሮሜትሪክ 
የመታወቂያ # የያዘ ኢሜል ከ Pbt-admit@Prometric.com ይጠብቁ 
(የኢንቦክስ፣ ጀንክ እና ስፓም መሀደሮችን ይመልከቱ)፡፡ 

ፕሮሜትሪክ መልዕክት የሚልክልዎት በ DOH 
ማመልከቻዎት ላይ በሰጡት አሜል አድራሻ 
ብቻ ነው፡፡  

 

ስልጠና ባጠናቀቁ በ14 ቀናት ውስጥ 
ከፕሮሜትሪክ በኢሜል የተገለጸ የፈተና ቀን 
ካላገኙ ፕሮሜትሪክን በ1-800-324-4689 
ያነጋግሩ፡፡  

 

ቅደም 
ተከተል 2፡ 

ሙከራውን ከወደቁ ወዲያውኑ ለፈተና ያስቀጥሩ፡፡  በድጋሚ ፈተና ለመፈተን 
ወዲያው ፕሮሜትሪክን ያነጋግሩ፡፡  

 

የወደቁትን ፈተና ድርሻ ሁለት ግዜ ይውሰዱ፡፡  

ለያንዳንዱ ዳግም መፈተኛ ክፊያ መክፈል ይጠበቅብዎታል፡፡  

ስለመረጃዎት # መረጃ በ DOH ድህረ-ገጽ: 
Provider Credential Search (HM or PV) 
ላይ ይገኛል፡፡ እውቅናዎት ፈጣን 
(““Active”)ካመለከተ፤ መስራት ይችላሉ፡፡ 
በጤና ክፍል ድረ-ገፅ ፈጣን ሳይሆኑ ከ200 
ቀናት እላፊ መስራት አይችሉም፡፡ 

 

      

ኤጀንሲ ስልክና ፋክስ የፖስታ መላኪያ አድራሻ ኢሜል/ድህረ-ገጽ 

የጤና ክፍል 
(DOH) 
  

 

የጤና ክፍል ብቃት ማረጋገጫ 
አስተባባሪ (HCA 
Credentialing Coordinator)  
(360) 236-2700 
  
የጤና ክፍል ደንበኞት 
አገልግሎት  
(360) 236-4700 
  

 

ማመልካቻውን የሚልኩት፡ (ክፍያ አያካቱ) 

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

ከመጀመሪያው ማመልከቻ ጋር ያልተላኩ ሌሎች ሰነዶችኘ 
ይላኩ፡ 

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

 

የጤና ክፍል ድረ-ገፅ 
የቤት እንክብካቤ ረዳት  
  
 

ፕሮሜትሪክ 
  

ስልክ ቁጥር፥  
1-800-324-4689 
ጥያቄዎችን ለመመለስ 
እንዲረዳዎት የመረጃ መጽሄቱን 
(በ14 ቋንቋዎች) ያውርዱ፡፡  

የፕሮሜትሪክ አድራሻ፡ 

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

የፕሮሜትሪክ ኢሜል፡ 
WAHCA@prometric.com 
 
ፕሮሜትሪክ የድር ጣቢያ: 
ፕሮሜትሪክ 

የ HCA ፈጣን መገናኛዎች: መገናኛዎችን በአንድ ቦታ www.adsa.dshs.wa.gov/professional/training/links ላይ ያግኙ 
 

 

http://www.myseiubenefits.org/
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

