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Mô Tả về Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân
Chương Trình Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân của 
Tiểu Bang Minnesota (Minnesota’s Personal Care 
Assistance) (PCA), hay còn gọi là Các Dịch Vụ Trợ 
Giúp Cá Nhân (Personal Assistant Services) 
(PAS) tại nhiều tiểu bang, được thiết lập để trợ 
giúp những người tàn tật ở mọi lứa tuổi có thể ống 
tự lập trong cộng đồng. Các Nhân Viên Trợ Giúp 
Chăm Sóc Cá Nhân (PCAs) cung cấp các dịch vụ 
cho những người cần giúp đỡ trong các hoạt động 
sinh hoạt hàng ngày, các hoạt động sử dụng dụng 
cụ trong sinh hoạt hàng ngày và các chức năng iên 
quan tới sức khỏe. Các dịch vụ PCA có thể được 
cung cấp qua việc trợ giúp cá nhân, giám sát, nhắc 
nhở, định hướng lại và can thiệp về hành vi, kể cả 
việc quan sát và giám sát.
Chương trình PCA trợ giúp:

Những người tàn tật ở mọi lứa tuổi
Người cao niên (trên 65 tuổi)
Những người mắc bệnh kinh niên

Đây là dịch vụ linh hoạt, có nghĩa là quý vị có một 
PCA trợ giúp khi quý vị cần!

Tiêu Chuẩn Hội Đủ Điều Kiện nhận 
Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân
Có ba điều kiện cơ bản để hội đủ điều kiện được 

nhận các dịch vụ PCA. Đó là:
1. Quý vị phải hội đủ điều kiện hoặc đang nhận 

Medical Assistance (MA) hoặc các khoản trợ 
cấp Phụ Thêm của Minnesota Care (dành cho 
phụ nữ đang mang thai hoặc trẻ em dưới 21 
tuổi) hoặc hội đủ điều kiện tham gia chương 
trình Alternative Care (Chăm Sóc Thay Thế) 
dành cho những người cao niên hội đủ điều 
kiện.

2. Quý vị phải có giấy của bác sĩ, xác nhận rằng 
quý vị cần các dịch vụ PCA bởi vì các dịch vụ 
này cần thiết về mặt y tế.

3. Quý vị có thể quyết định về việc chăm sóc cho 
quý vị hoặc có người hoặc Một Bên Có Trách 
Nhiệm có thể ra quyết định về việc chăm sóc 
cho quý vị.

■
■
■

Phần 1:

Chương Trình Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân 

KHÔNG có dịch vụ PCA cho: 
General Assistance Medical Care-GAMC (Các 
thân chủ nhận Trợ Cấp Tổng Quát Về Chăm 
Sóc Sức Khỏe)
Những người lớn tham gia Chương Trình 
MinnesotaCare ngoại trừ phụ nữ đang mang 
thai

■

■

Bên Có Trách Nhiệm phải tích cực tham 
gia vào việc lập kế hoạch và điều hành 

các dịch vụ PCA của quý vị. Bên Có Trách 
Nhiệm của Quý Vị không thể là PCA của 
quý vị. Sau đây là các điều kiện: 
Phải ít nhất 18 tuổi
Sẵn sàng giúp đỡ quý vị hoặc PCA của quý vị
Giám sát việc chăm sóc ít nhất mỗi tuần một 
lần

•
•
•

Hội Đủ Điều Kiện nhận 
Medical Assistance
Hơn 400,000 cư dân Minnesota được nhận bảo 

hiểm chăm sóc sức khỏe qua chương trình Medi-
cal Assistance (MA) — chương trình Medicaid của 
tiểu bang Minnesota. Chương trình MA cung cấp 
các dịch vụ y tế cần thiết cho các gia đình có lợi 
tức thấp, trẻ em, phụ nữ đang mang thai, và những 
người cao niên (từ 65 tuổi trở lên) hoặc người tàn 
tật

Sau đây là các điều kiện tổng quát để nhận Medi-
cal Assistance (MA) tại Minnesota 

Có giới hạn về tài sản và có mức lợi tức dưới 
mức lợi tức tối thiểu qui định
Cư ngụ tại tiểu bang Minnesota
Là công dân Hoa Kỳ hoăc thuộc diện không 
phải công dân nhưng “hội đủ điều kiện”

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với nhân viên 
tài chính tại quận của quý vị hoặc xem tin tức trên 
trang mạng điện toán của DHS tại:

http://edocs.dhs.state.mn.us/lfserver/Legacy/
DM-0005-ENG.

■

■
■
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Medical Assistance for Employed 
Persons With Disabilities-MA-EPD 
(Trợ Cấp Y Tế cho Những Người Tàn 
Tật Đang Đi Làm)
Chương trình này khuyến khích người tàn tật làm 

việc như người bình thường và tự túc về tài chính 
bằng cách bảo đảm cho họ thường xuyên được 
nhận Medical Assistance cho các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe cần thiết.

MA-EPD giúp những người tàn tật đang làm 
việc hội đủ điều kiện nhận MA theo các mức giới 
hạn về tài sản và lợi tức cao hơn giới hạn chương 
trình MA thông thường. Mục đích của chương trình 
này là khuyến khích những người tàn tật làm việc 
và hưởng các quyền lợi làm việc.  

Sau đây là các qui định thêm về tình trạng hội đủ 
điều kiện nhận của MA-EPD:

Được Sở An Sinh Xã Hội (Social Security  
Administration) hoặc Nhóm Duyệt Xét Y Tế 
của Tiểu Bang (State Medical Review Team) 
xác nhận là người tàn tật
Ở lứa tuổi từ 16 tới 65
Đang đi làm
Không hội đủ điều kiện nhận MA
 theo các diện khác, được hưởng nhiều quyền 
lợi hơn
Hội đủ điều kiện về giới hạn tài sản
Đóng lệ phí bảo hiểm

Trong chương trình MA-EPD, lợi tức của quý vị 
quyết định số tiền lệ phí bảo hiểm hàng tháng phải 
trả để có thể tiếp tục tham gia chương trình. Để biết 
thêm chi tiết, xin liên lạc với nhân viên tài chính tại 
quận của quý vị hoặc xem tin tức trên trang mạng 
điện toán của DHS tại:

http://www.dhs.state.mn.us/main/groups/
disabilities/documents/pub/dhs_id_004088.
hcsp

■

■
■
■
■

■
■

TEFRA (Đạo Luật Về Trách Nhiệm Tài 
Chính và Giảm Thuế)
Đây là chương trình liên bang dành cho những 

trẻ em bị tàn tật, đang sống với gia đình và cho 
phép dứa trẻ hội đủ điều kiện nhận Trợ Cấp Y Tế 
mà không xét tới lợi tức của cha mẹ. Quý vị có thể 
phải trả lệ phí dành cho cha mẹ cho chương trình 
TEFRA. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với nhân 
viên tài chính tại quận của quý vị hoặc xem tin tức 
trên trang mạng điện toán của DHS tại:

http://www.dhs.state.mn.us/main/groups/
healthcare/documents/pub/dhs_id_007117.
hcsp
Để hội đủ điều kiện nhận trợ cấp TEFRA, đứa trẻ 

phải:

Ít nhất đang sống với cha (mẹ)
Dưới 18 tuổi
Được Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Ad-
ministration) hoặc Nhóm Duyệt Xét Y Tế của 
Tiểu Bang (State Medical Review Team) xác 
nhận là người tàn tật
Cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia ở mức 
độ nào đó để có thể sống ở nhà tương đương 
với mức độ chăm sóc tại bệnh viện, viện điều 
dưỡng hoặc cơ sở chăm sóc gián tiếp cho 
những người mắc bệnh chậm phát triển trí tuệ
Chi phí chăm sóc không được vượt quá chi phí 
chăm sóc tại một y viện

■
■
■

■

■
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Phần 2:

Các Dịch Vụ PCA

Tiếp Cận Các Dịch Vụ PCA
Quý vị có thể được nhận Các Dịch Vụ PCA qua 

một trong các chương trình dưới đây. Quý vị nên 
coi các chương trình này như là “những cánh cửa” 
giúp quý vị nhận các dịch vụ PCA, mỗi chương 
trình có cách thức điều hành khác nhau. Để tìm 
hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện nhận các dịch 
vụ này hay không, xin liên lạc với cơ quan tại quận 
của quý vị.

Quý vị có thể tiếp cận với dịch vụ PCA theo bốn 
cách khác nhau.

1. Chăm Sóc Tại Gia đôi khi được gọi là Chăm 
Sóc Tại Gia dành cho những người nhận Medi-
cal Assistance-MA Trợ Cấp Y Tế. Các dịch 
vụ PCA là một trong nhiều dịch vụ mà những 
người nhận MA hội đủ điều kiện được nhận. 
Xin liên lạc với cơ quan y tế chính phủ tại quận 
của quý vị để biết thêm chi tiết.

2. Các Chương Trình Miễn Trừ Tại Gia và 
Cộng Đồng. Miễn trừ là dịch vụ phụ thêm cho 
phép quý vị sống tại cộng đồng thay vì phải vào 
hoặc sống trong một cơ sở từ thiện. Xin liên lạc 
với cơ quan dịch vụ xã hội tại quận của quý vị 
để tìm hiểu thêm về các trường hợp được miễn 
trừ. Sau đây là các loại hình miễn trừ:

Community Alternative Care-CAC (Dịch Vụ 
Chăm Sóc Sức Khỏe Thay Thế Khác Tại Cộng 
Đồng)
Community Alternatives for Disabled Individu-
als-CADI (Các Lựa Chọn Thay Thế Khác tại 
Cộng Đồng cho Những Người Tàn Tật)
Elderly Waiver-EW (Miễn Trừ Cho Người Cao 
Niên)
Mental Retardation/Related Conditions-MR/
RC (Chậm Phát Triển Trí Tuệ/Các Bệnh Liên 
Quan)
Traumatic Brain Injury (TBI) Waiver (Miễn Trừ 
Cho Những Người Bị Chấn Thương Não)

•

•

•

•

•

3. Alternative Care cho những người trên 65 
tuổi nhưng có tài sản vượt quá mức giới hạn 
qui định để hội đủ điều kiện theo diện Elderly 
Waiver.

4. Các chương trình quản trị chăm sóc, thí 
dụ như Prepaid Medical Assistance Program-
PMAP (Chương Trình Trợ Cấp Y Tế Trả Trước) 
hoặc Minnesota Disability Health Options-
MNDHO (Các Lựa Chọn Chăm Sóc Sức Khỏe 
Cho Người Tàn Tật tại Minnesota). Đây là 
những chương trình bắt buộc đối với những 
người trên 65 tuổi nhưng là chương trình tùy 
chọn cho những người tàn tật dưới 65.

Các Loại Dịch Vụ PCA
Có bốn loại dịch vụ mà quý vị có thể được nhận 

trong chương trình PCA.

1. Trợ giúp trong các Activities of Daily Living-
ADLs (Sinh Hoạt Hàng Ngày). Đây là những 
việc mà quý vị làm hàng ngày, thí dụ như mặc 
quần áo, vệ sinh đầu tóc, tắm rửa, ăn, nằm, 
ngồi, đi lại, di chuyển, đi vệ sinh và cử động. 

2. Nếu kết quả thẩm định PCA của quý vị cho 
thấy quý vị cần trợ giúp trong Các Sinh Hoạt 
Hàng Ngày (ADLs), quý vị cũng có thể sử dụng 
các dịch vụ PCA của mình để trợ giúp trong 
Instrumental Activities of Daily Living hay còn 
gọi là IADLs. Dịch vụ trợ giúp IADL bao gồm 
việc lập kế hoạch bữa ăn và chuẩn bị bữa ăn, 
quản lý tài chính, mua thực phẩm, quần áo, và 
các vật dụng khác, các công việc nội trợ, giao 
tiếp qua điện thoại hoặc các phương tiện khác, 
đi lại xung quanh trong vùng và tham gia các 
hoạt động cộng đồng.
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3. Trợ giúp về Các Chức Năng Liên Quan Tới Sức 
Khỏe. Đây là các dịch vụ phải do một chuyên 
gia y tế đã được cấp giấy phép hành nghề phân 
công hoặc ủy quyền thí dụ như y tá hoặc bác 
sĩ. Dịch vụ trợ giúp Các Chức Năng Liên Quan 
Tới Sức Khỏe phải được cung cấp theo chỉ dẫn 
của một Qualified Professional-QP (Chuyên 
Gia Hội Đủ Điều Kiện) hoặc một bác sĩ. Các 
thí dụ về việc trợ giúp các chức năng liên quan 
tới sức khỏe bao gồm: chăm sóc da đặc biệt, 
chăm sóc ống thông không khử trùng, truyền 
thức ăn qua ống và trợ giúp hô hấp.

4. Hiệu chỉnh và can thiệp các vấn đề về hành vi, 
là những vấn đề đòi hỏi phải được quan sát và 
giám sát. Thí dụ, nhắc nhở thực hiện các sinh 
hoạt hàng ngày hoặc hiệu chỉnh những hành vi 
có khả năng gây tổn hại cho quý vị hoặc những 
người khác.

C   huyên Gia Hội Đủ 
Điều Kiện có thể là 

một Registered Nurse-
RN (Y Tá Đã Đăng Ký 
Hành Nghề), Mental 
Health Professional 
(Chuyên Gia Về Sức 
Khỏe Tâm Thần), hoặc 
Licensed Social Worker 
(Nhân Viên Xã Hội Đã 
Được Cấp Giấy Phép 
Hành Nghềo).
Một Chuyên Gia Hội Đủ 
Điều Kiện chịu trách 
nhiệm:
Giúp quý vị lập bản kế 
hoạch chăm sóc cá nhân, 
trong đó có trình bày về 
các nhu cầu của quý vị và 
những cách thức mà PCA có 
thể giúp đỡ quý vị 
Cung cấp tin tức cho các 
nhân viên PCA mới về các 
nhu cầu cần trợ giúp của 
quý vị
Huấn luyện cho các nhân 
viên PCA của quý vị về các 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
của quý vị.
Thường xuyên giám sát các 
PCA của quý vị để bảo đảm 
là mọi việc đều tiến triển tốt 
đẹp
Thông báo cho bác sĩ hoặc 
nhân viên y tá chính phủ của 
quý vị về các thay đổi liên 
quan tới dịch vụ PCA mà 
quý vị có thể cần

•

•

•

•

•
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Dữ Kiện Đánh Giá
Cần phải hoàn tất một bản đánh giá để xác định 

nhu cầu cần trợ giúp của quý vị. Bản đánh giá này 
xem xét các công việc và dịch vụ trợ giúp mà quý 
vị cần và chỉ định một khoảng thời gian cho các 
hoạt động này. Chương trình chăm sóc tại gia mà 
quý vị đang tham gia sẽ quyết định người sẽ đánh 
giá quý vị. Sau đây là danh sách những người có 
thể điền bản đánh giá:

Nhân viên y tá chính phủ thuộc cơ quan quận 
đối với chương trình Chăm Sóc Tại Gia cho 
người nhận MA Home Care hoặc MR/RC 
Waiver Program 
Quản lý viên hồ sơ/điều phối viên dịch vụ của 
cơ quan quận cho các CAC, CADL, TBI, EW 
Waiver Program hoặc chương trình AC
Một người trong chương trình quản trị chăm sóc 
của quý vị (thí dụ như PMAP) nếu quý vị đang 
tham gia một chương trình quản trị chăm sóc

Thủ tục thẩm định sẽ được tiến hành trong vòng 
30 ngày sau khi quý vị liên lạc với nhân viên về 
nhu cầu cần dịch vụ PCA của quý vị. Thủ tục thẩm 
định phải được hoàn thành thì quý vị mới có thể bắt 
đầu nhận các dịch vụ PCA và sau đó thủ tục này sẽ 
được tiến hành hàng năm. 
Nếu tình trạng của quý vị thay đổi và quý vị 

nghĩ rằng quý vị cần thêm trợ giúp, quý vị có 
thể yêu cầu một cuộc thẩm định khác vào bất kỳ 
lúc nào.
Thủ tục thẩm định sẽ được thực hiện tại nhà của 

quý vị và sẽ mất khoảng một giờ để hoàn thành thủ 
tục thẩm định. Thủ tục thẩm định sẽ bao gồm:

Những câu hỏi về các loại dịch vụ trợ giúp mà 
quý vị cần
Trình bày về các chương trình PCA khác nhau 
mà quý vị có thể lựa chọn
Chọn một cơ quan cung cấp dịch vụ PCA (Xem 
các trang 20 và 21 để biết thêm chi tiết.)
Chọn hình thức giám sát PCA (Xem trang 21 để 
biết thêm chi tiết.)
Các quyết định về việc sử dụng dịch vụ Chăm 
Sóc Chung (Xem trang 22 để biết thêm chi tiết.)

■

■

■

■

■

■

■

■

Phần 3:

Đánh Giá Về PCA

Trong buổi thẩm định, quý vị sẽ được hỏi về các 
loại dịch vụ trợ giúp mà quý vị cần trong bốn loại 
dịch vụ: (Xem các trang 9 và 10 để biết thêm chi 
tiết.)

Các sinh hoạt hàng ngày (ADLs)
Các sinh hoạt thường ngày (IADL)
Các nhu cầu về hành vi
Các vấn đề liên quan tới sức khỏe

Sau khi quý vị trả lời tất cả các câu hỏi này, quý vị 
sẽ được đề nghị ký bản thẩm định. Thủ tục sau đó 
sẽ diễn ra như sau:

Đối với các thân chủ không thuộc diện được 
miễn trừ, nhân viên y tá chính phủ của cơ quan 
quận sẽ điền các tờ mẫu và gợi ý một số dịch vụ 
chăm sóc PCA. Tài liệu này sẽ được gửi cho cơ 
quan tiểu bang để xem xét và chấp thuận. Cơ quan 
quận sẽ gửi cho quý vị và cơ quan của quý vị một 
bản sao của tờ thẩm định này và tiểu bang sẽ gửi 
cho quý vị một lá thư hợp đồng dịch vụ. 

Đối với các thân chủ thuộc diện được miễn trừ 
và đang nhận dịch vụ Alternative Care, điều 
phối viên dịch vụ sẽ quyết định và chấp thuận các 
dịch vụ PCA và nộp tài liệu này cho tiểu bang. Quý 
vị có thể xin một bản san của bản thẩm định. Tiểu 
bang sẽ gửi thư hợp đồng dịch vụ cho quý vị.

Đối với các thân chủ tham gia chương trình 
quản trị chăm sóc, xin liên lạc với chương trình 
bảo hiểm sức khỏe của quý vị để tìm hiểu về việc 
thẩm định của quý vị.

Cho Phép Cung Cấp Dịch Vụ
Nếu các loại dịch vụ PCA được chấp thuận, DHS 

sẽ gửi cho quý vị thư xác nhận cho phép nhận dịch 
vụ. Thư này sẽ cho quý vị biết quý vị có nhận được 
bao nhiêu đơn vị dịch vụ. Mỗi đơn vị dịch vụ là 15 
phút. Các dịch vụ thường được chấp thuận cho thời 
hạn một năm và sẽ ghi tên của cơ quan cung cấp 
dịch vụ cho quý vị. Cơ quan này cũng sẽ nhận được 
một bản sao của thư xác nhận cho phép nhận dịch 
vụ của quý vị.

■
■
■
■
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Here is an example of the main information on the service authorization:
Sau đây là thí dụ về những dữ kiện chính ghi trong thư cho phép nhận dịch vụ:

Quý vị có thể sử dụng các giờ này một cách linh 
hoạt. Ở ví dụ trên, Tuấn Anh tính trung bình 8 giờ 
một ngày nhưng anh ta có thể sử dụng số giờ này 
khi cần. Một ngày anh ta có thể sử dụng 5 giờ, một 
ngày khác anh ta có thể sử dụng 10 giờ. Tuy nhiên, 
quý vị không thể sử dụng quá tổng số giờ được 
phép cho năm đó.

SERViCE
AGREEMENT #

RECiPiENT iD RECiPiENT NAME EFFECTiVE DATE THRouGH DATE

000000000 000000001 Doe, Francis 07/01/03 06/30/04

Provider Number/Name:_____________________________________________________________

State approval or disapproval
of requested service

Type of service

LiNE
NBR

STATuS PRoCEDuRE
CoDE

MoD 1-4 PRoCEDuRE DESCRiPTioN

01 APPRoVED T1019 PERSoNAL CARE — 15 MINUTES
Units: 11,680.00 per START/END DATE Start date: 07/01/03 End date: 06/30/04

     

To determine the hours per day, divide total hours by 365 and then 
divide this number by four (units of service are in 15 minutes). For 
example, Francis can average 8 hours of PCA per day. Here is the 
math: 11680÷365=32÷4=8

Service can occur
between these dates

Khiếu nại Các Quyết Định Cho Phép 
Đơn Vị Dịch Vụ 
Quý vị có thể khiếu nại một quyết định về việc 

cho phép sử dụng các dịch vụ hoặc tổng số đơn vị 
dịch vụ của quý vị. Ví dụ, nếu số giờ dịch vụ PCA 
của quý vị bị giảm bớt và quý vị cho rằng việc đó 
không đúng, quý vị có thể khiếu nại.
Sau đây là bản tóm lược về những gì được trình 

bày ở mặt sau của tờ thông báo cho phép sử dụng 
dịch vụ về thủ tục khiếu nại: (Để biết toàn bộ nội 
dung của bản thông báo, xin xem bản thông báo 
cho phép sử dụng dịch vụ.) 

HỢP ĐỒNG 
DỊCH VỤ SỐ #

SỐ CĂN CƯỚC 
CỦA NGƯỜi NHẬN

TÊN CỦA 
NGƯỜi NHẬN

NGÀY CÓ
HiỆu LỰC

NGÀY HẾT HẠN

000000000 000000001 Doe, Francis 07/01/03 06/30/04

Tên/Số của Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ____________________________________________________________

Tiểu bang chấp thuận hoặc không 
chấp thuận dịch vụ được yêu cầu

Loại dịch vụ

DÒNG NBR TÌNH TRẠNG MÃ SỐ THỦ TỤC MoD 1-4 MÔ TẢ VỀ THỦ TỤC

01 ĐƯỢC CHẤP THUẬN T1019 CHĂM SÓC CÁ NHÂN — 15 PHÚT
Đơn vị: 11,680.00 theo NGÀY BẮT ĐẦU/KẾT THÚC Ngày bắt đầu: 07/01/03 Ngày kết

 thúc: 06/30/04

     

Để xác định số giờ trong một ngày, chia tổng số giờ cho 365 và 
sau đó chia kết quả cho bốn (đơn vị dịch vụ được tính theo 15 
phút). Ví dụ, Tuấn Anh có thể tính trung bình 8 giờ dịch vụ PCA 
trong một ngày. Sau đây là công thức: 11680÷365=32÷4=8

Dịch vụ có thể xuất hiện 
giữa các ngày này.
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Kế Hoạch Chăm Sóc
Theo luật, mỗi người tham gia chương trình PCA 

đều phải có một kế hoạch chăm sóc. Kế hoạch này 
dựa trên bốn loại dịch vụ được nhận biết trong bản 
thẩm định của quý vị và dựa trên số đơn vị dịch vụ 
mà quý vị nhận được. 

Kế hoạch chăm sóc của quý vị trình bày về (các) 
loại trợ giúp mà quý vị cần và thời gian quý vị cần 
sự trợ giúp đó. Quý vị có thể lập kế hoạch chăm 
sóc riêng của mình với sự giúp đỡ của bác sĩ hoặc 
quý vị cũng có thể nhờ một Chuyên Gia Có Trình 
Độ giúp đỡ quý vị lập kế hoạch chăm sóc của 
mình.

(Xem Phụ Lục A, trang 37, để biết Mẫu Kế Hoạch 
Chăm Sóc.)

Không cần phải sử dụng các tờ mẫu đặc biệt 
(quý vị có thể viết một bức thư ngắn)
Thư phải được viết bằng văn bản
Nói rõ vấn đề mà quý vị khiếu nại
Gửi một bản sao thư cho phép của quý vị cùng 
với thư khiếu nại
Quý vị có thể gửi thư khiếu nại trong vòng 30 
ngày kể từ ngày quý vị nhận được thông báo 
này

Nếu quý vị bỏ lỡ thời hạn 30 ngày này, quý vị vẫn 
có thể khiếu nại. Thủ tục khiếu nại như sau:

Viết thư khiếu nại
Ghi rõ trong thư lý do hợp lý tại sao quý vị đã 
không khiếu nại trong vòng 30 ngày
Gửi một bản sao của thư cho phép nhận dịch vụ

Tiểu bang sẽ phải đồng ý với quý vị là quý vị có lý 
do hợp lý. Nếu tiểu bang đồng ý với quý vị, quý vị 
có thể khiếu nại trong vòng 90 ngày kể từ ngày quý 
vị nhận được thông báo cho phép nhận dịch vụ. 

Để tiếp tục nhận các dịch vụ hoặc số giờ dịch vụ 
mà quý vị hiện đang được nhận trong thời gian 
giải quyết khiếu nại:

Gửi thư khiếu nại của quý vị trong vòng 10 
ngày kể từ ngày ghi ở góc trái phía trên của bản 
thông báo
Gửi thư khiếu nại của quý vị trước ngày có hiệu 
lực ghi ở bên phải của tờ thông báo

Nếu quý vị muốn khiếu nại, hãy nhờ văn phòng 
Dịch Vụ Xã Hội Quận của quý vị giúp đỡ hoặc quý 
vị gửi thư trực tiếp tới:

(Ban Kháng Cáo)
(Bộ Dịch Vụ Nhân Sự)
Department of Human Services
Appeals Unit
444 Lafayette Road
St. Paul, MN 55155-3813
Nếu quý vị có thắc mắc, xin gọi số (651) 296-5764.

■

■
■
■

■

■
■

■

■

■
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Phần 4:

Các Dịch Vụ PCA Dành Cho Trẻ Em (Dưới 18 tuổi)

Các dịch vụ PCA dành cho trẻ em (dưới 18 tuổi)
dựa trên nhu cầu của một đứa trẻ tàn tật, các nhu
cầu này vượt quá khả năng cha (mẹ) hoặc người
chăm sóc thường có thể cung cấp cho một đứa trẻ
không bị tàn tật. Các dịch vụ PCA có thể được sử
dụng cho bất kỳ đứa trẻ tàn tật nào, là người hội
đủ các điều kiện. (Xem trang 7 để biết
thêm chi tiết.) Các dịch vụ có thể được sử dụng tại
trường nơi đứa trẻ theo học hoặc bất kỳ nơi nào
khác trong cộng đồng. Các trường có trách nhiệm
cung cấp các dịch vụ cần thiết ở trường và các giờ
dịch vụ này không được tính vào tổng số giờ dịch
vụ PCA mà đứa trẻ được phép nhận.  

Trẻ em tàn tật thường có một chương trình học tập 
cá nhân (IEP) hoặc Chương Trình Can Thiệp Cá 
Nhân Liên Cơ Quan (Individual Interagency In-
tervention Plan) (IIIP) do học sinh đó, cha (mẹ) và 
các thành viên khác trong nhóm đa năng thiết lập. 
Chương trình trợ giúp cá nhân có thể được bao gồm 
trong chương trình IEP. Cha mẹ có thể quyết định 
cách thức trợ giúp (PCA) được thực hiện ở trường. 
Để biết thêm chi tiết về chương trình trợ giúp cá 
nhân ở trường, xin hãy liên hệ với viên Giám đốc 
phụ trách chương trình đặc biệt của trường học.

Cha (mẹ) KHÔNG ĐƯỢC trả thù lao để làm 
PCA cho đứa con vị thành niên của mình. Ngoài 
việc đó ra, tất cả các quy chế khác của chương trình 
PCA đều áp dụng cho trẻ em.
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Phần 5 :

Sử Dụng Dịch Vụ PCA

Những Người Trợ Giúp Chăm Sóc 
Cá Nhân (PCAs)
Người trợ giúp chăm sóc cá nhân (PCA) phải có 

thể cung cấp các dịch vụ qui định trong kế hoạch 
chăm sóc của quý vị. Họ có thể sống với quý vị 
hoặc không sống cùng với quý vị. Một PCA phải:

Ít nhất 18 tuổi hoặc 16 tới 17 tuổi có thêm kinh 
nghiệm huấn luyện đặc biệt
Là nhân viên của một cơ quan PCA
Có kinh nghiệm huấn luyện (bởi quý vị hoặc cơ 
quan hoặc trường học) và có khả năng giúp đõ 
quý vị
Có thể cung cấp các dịch vụ mà quý vị cần dựa 
trên kế hoạch chăm sóc của quý vị
Có thể nói chuyện với quý vị
Không có hồ sơ phạm pháp (tuỳ theo các tiêu 
chuẩn của tiểu bang)
Có thể làm việc tại Hoa Kỳ. 

PCA KHÔNG THỂ là người phối ngẫu, cha 
(mẹ) của đứa trẻ vị thành niên, công ty giám hộ 
hoặc bên có trách nhiệm đại diện cho một thân 
chủ PCA.

Địa Điểm Cung Cấp Dịch Vụ PCA 
Quý vị có thể sử dụng dịch vụ PCA của mình ở bất 

kỳ nơi nào, kể cả nơi làm việc, khi đi mua sắm, các 
buổi hẹn bác sĩ, các dịch vụ tôn giáo, trường học 
hoặc bất cứ nơi nào trong cộng đồng mà quý vị tới. 
Không có giới hạn về nơi mà quý vị có thể mang 
theo PCA của mình.

Nếu địa điểm cung cấp dịch vụ có tính lệ phí 
hoặc các chi phí khác, quý vị nên bàn thảo việc 
này với PCA trước khi sử dụng dịch vụ. Các 
PCA không phải trả tiền cho các chi phí liên 
quan tới việc cung cấp dịch vụ. 

■

■
■

■

■
■

■

Ông Minh đi ăn tối với bạn bè và cần người giúp 
ăn. Ông ta có một số lựa chọn để đáp ứng nhu 
cầu của mình:
1. Đề nghị được trả tiền ăn cho PCA.
2. Đề nghị PCA cùng ăn tối với họ, nhưng nói 

với PCA đó là anh ta phải tự trả tiền.
3. Gợi ý PCA nên ăn trước khi đi cùng ông 

Minh tới tiệm ăn.

Cô Mai muốn đi dự hoà nhạc nhưng cần người 
giúp trong buổi hoà nhạc. Giá vé là $50 một 
người. Cô có một vài lựa chọn để đáp ứng nhu 
cầu của mình:
1. Mua vé cho PCA của mình để cùng dự buổi 

hòa nhạc.
2. Hỏi bạn bè hoặc người nhà, là người cũng 

muốn đi dự buổi hòa nhạc, xem họ có muốn 
giúp đỡ hay không.

Các dịch vụ PCA tại nơi làm việc
Các PCA có thể trợ giúp quý vị tại nơi làm việc 

của quý vị. Họ có thể cung cấp các dịch vụ trợ giúp 
cần thiết trong kế hoạch chăm sóc của quý vị. Quý 
vị có các lựa chọn sau đây để được trợ giúp chăm 
sóc cá nhân tại nơi làm việc:

Quý vị có thể sắp xếp để một PCA tới nơi làm 
việc của quý vị khi quý vị cần giúp đỡ hoặc
Quý vị có thể tìm người hiện đang làm việc tại 
sở làm của quý vị và muốn được thuê làm PCA 
cho quý vị. Xin kiểm tra lại với sở của quý vị 
trước khi thuê một đồng nghiệp làm PCA ở nơi 
làm việc. 

Đôi khi quý vị có thể cần giúp chỉ những việc liên 
quan tới công việc của quý vị thí dụ như đánh máy 
hoặc lưu hồ sơ. Nói chuyện với hãng chủ của quý 
vị về các lựa chọn quý vị có để có được sự trợ giúp 
này. Có lẽ ở sở làm sẽ có thể có người thu xếp tìm 
người trợ giúp hoặc giúp làm các công việc. Những 
việc này thường được coi là tạo điều kiện một cách 
hợp lý theo Đạo luật người Mỹ tàn tật. 

■

■
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Gian lận Trợ Cấp Y Tế là từ được sử dung khi một 
người được coi là đã phạm tội gian lận khi có được, 
tìm cách có được, hoặc trợ giúp và xúi bẩy người 
khác có được tiền trợ cấp mà người đó không hội 
đủ điều kiện được hưởng thông qua việc cố ý khai 
man, trình bày sai sự thật, hoặc dấu các tài liệu. Thí 
dụ như, nếu quý vị ký một tờ ghi thời gian cho biết 
một nhân viên PCA đã làm việc 30 giờ trong khi 
người đó chỉ làm việc 20 giờ, thì việc đó được coi 
là gian lận. Quý vị và nhân viên PCA của quý vị có 
thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu

quý vị bị ép buộc phải ký thẻ thời gian cho những 
giờ mà nhân viên PCA của quý vị không làm việc, 
quý vị có thể nói chuyện với cơ quan cung cấp dịch 
vụ của quý vị hoặc báo cho Ban Giám Sát và Duyệt 
Xét về Sự Liêm Chính của Bộ Dịch Vụ Nhân Sự 
của Minnesota (Minnesota Department of Human 
Services’ Surveillance and Integrity Review Sec-
tion) tại số (651) 297-1105 để ban này tiến hành 
điều tra. 

Số giờ phục vụ một tuần 
Các cơ quan dịch vụ có thể không muốn trả tiền 

phụ trội. Nên kiểm tra với nơi cung cấp dịch vụ của 
quý vị để biết chi tiết về tổng số giờ mà một PCA 
có thể làm việc trong một tuần. 

Xin lưu ý tới việc này khi quyết định số nhân viên 
PCA mà quý vị có thể cần.

Trách Nhiệm của Thân Chủ Sử Dụng 
Dịch Vụ PCA
Chương trình PCA được thiết kế để giúp quý vị sử 

dụng linh hoạt và theo sự chỉ dẫn của quý vị. Tuy 
nhiên, có một số trách nhiệm mà quý vị cần phải 
lưu ý. Các dịch vụ PCA là để trợ giúp trực tiếp cho 
QUÝ VỊ. Nhân viên PCA của quý vị phải có mặt 
bên cạnh quý vị để trợ giúp khi quý vị cần. Thí dụ 
như:

Nhân viên PCA sẽ không được trả thù lao cho 
thời gian mà họ không có mặt bên cạnh quý vị.
Nhân viên PCA không được trả lương cho thời 
gian họ đi lại tới nhà của quý vị hoặc nếu họ 
“đang đựợc gọi” qua điện thoại hoặc máy nhắn 
tin.
Các thân chủ không nên ký các thẻ ghi thời 
gian cho khoảng thời gian mà các nhân viên 
PCA không làm việc.
Các thân chủ không ký các thẻ ghi thời gian 
còn trống.

■

■

■

■



��

quý vị mà không có sự cho phép của quý vị 
hoặc khác với những gì quý vị đã yêu cầu. Thí 
dụ như, nhân viên PCA của quý vị không mua 
những gì mà họ phải mua bằng tiền của quý vị 
nhưng lại sử dụng số tiền đó vào việc riêng.
Hình thức lạm dụng này cũng có thể xảy ra khi 
một người nào đó lấy tiền hoặc tài sản của quý 
vị mà không được sự cho phép của quý vị. Vì 
các nhân viên PCA làm việc rất gần gũi với quý 
vị nên, nên họ có thể tiếp cận tiền bạc và đồ đạc 
riêng của quý vị ở trong nhà quý vị. Quý vị nên 
cẩn thận với tiền bạc, chi phiếu, thẻ tín dụng và 
thẻ ghi nợ của mình, và các vật dụng cá nhân 
khác khi quý vị có nhân viên PCA ở trong 
nhà mình. 

Nếu quý vị gặp phải bất kỳ hình thức lạm dụng 
nào nói trên, quý vị cần phải báo ngay việc này cho 
người có thể giúp quý vị. Đó có thể là:

Quản lý viên hồ sơ của quý vị,
Bạn bè hoặc người nhà, hoặc
Cơ quan PCA của quý vị.

Nếu bị đe dọa trực tiếp, luôn gọi số 911.

Tính Bảo Mật
Dữ kiện về các nhu cầu chăm sóc của quý vị được 

coi là dữ kiện kín đáo và không được chia sẻ với 
những người khác. Theo luật, các nhân viên PCA 
của quý vị, nhân viên cơ quan và/hoặc Chuyên Gia 
Hội Đủ Điều Kiện của quý vị không được phép nói 
chuyện với người khác về việc chăm sóc cho quý 
vị. Cơ quan của quý vị có thể tiết lộ các dữ kiện 
trong kế hoạch chăm sóc cho quý vị với nhân viên 
PCA mới để bảo đảm là họ có thể cung cấp sự trợ 
giúp mà quý vị cần. Dữ kiện này sẽ chỉ được cung 
cấp nếu có người sẽ làm thay cho quý vị hoặc quý 
vị yêu cầu tiết lộ dữ kiện đó cho một người nào đó. 
Cơ quan cung cấp dịch vụ của quý vị có thể ký một 
tờ mẫu cho phép tiết lộ thông tin. Nếu quý vị cảm 
thấy sự riêng kín của mình đã bị vi phạm, xin liên 
lạc với cơ quan cung cấp dịch vụ của quý vị hoặc 
Văn Phòng Biện Lý (Office of Ombudsman) được 
ghi ở trang sau.

■
■
■

Phần 6

Các Biện Pháp Bảo Vệ Thân Chủ

Các nhân viên PCA và các nhân viên chăm sóc tại 
gia khác làm việc rất gần gũi với quý vị trong nhà 
của quý vị. Quý vị nên biết các vấn đề về an toàn. 
Mục này có các dữ kiện và tài liệu để giúp quý vị 
nhận thức về các vấn đề liên quan tới sức khỏe và 
tình trạng an toàn của quý vị. 

Lợi Dụng và Ngược Đãi Những 
Người Lớn Yếu Đuối
Những người sử dụng PCA có các quyền hạn và 

được bảo vệ theo các điều luật của Tiểu Bang Min-
nesota. Đây là các điều luật qui định về việc Ngược 
Đãi Trẻ Vị Thành Niên và Người Lớn Yếu Đuối 
(Maltreatment of Minors and Vulnerable Adults). 
Sau đây là các vấn đề được qui định trong điều luật 
này.

Ngược đãi về thể chất là khi có người làm hại 
quý vị bằng cách hành hung quý vị, bao gồm 
đánh, tát, đấm, đẩy, từ chối giúp đỡ người có 
nhu cầu về y tế hoặc không đưa cho đương 
sự những thuốc men cần thiết. Thí dụ như có 
người ép buộc quý vị dùng các loại thuốc men/
thực phẩm mà họ biết là sẽ nguy hại cho quý vị 
và không nằm trong kế hoạch chăm sóc của 
quý vị.
Lạm dụng tình dục là khi có người đụng chạm 
tới quý vị theo kiểu tình dục, nói chuyện với 
quý vị theo kiểu tình dục hoặc cho quý vị xem 
sách báo khiêu dâm hoặc các bộ phận cơ thể 
khi quý vị không muốn. Lạm dụng tình dục 
cũng có thể là khi một người chạm vào quý vị 
theo cách khiến quý vị cảm thấy khó chịu. Lạm 
dụng tình dục cũng có thể là khi một ai đó bắt 
quý vị phải đụng chạm họ theo kiểu tình dục, 
hoặc đề nghị quý vị cho họ xem những bộ phận 
cơ thể kín đáo của quý vị, hoặc đề nghị quý vị 
nói với họ theo kiểu tình dục mà quý vị không 
muốn như vậy.
Lợi dụng/lạm dụng về tài chính là khi một 
người sử dụng tiền hoặc các trương mục của 

■

■

■
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Các Kế Hoạch Khẩn Cấp
Các kế hoạch khẩn cấp giúp giải quyết nhu cầu y 

tế cấp thời khi có sự cố bất ngờ xảy đến với quý 
vị. Thí dụ, một kế hoạch khẩn cấp có thể cho nhân 
viên PCA biết phải làm gì nếu quý vị lên cơn tai 
biến mạch máu não hoặc bị sốt cao.

Quý vị nên mang theo bên người một chiếc thẻ 
hoặc một mẩu giấy nhỏ ghi các dữ kiện sau, đồng 
thời dán các dữ kiện này trong nhà của quý vị: 

Chẩn đoán y khoa quý vị
Thuốc men quý vị dùng
Các bệnh dị ứng của quý vị
Các tình trạng sức khỏe có thể xảy ra và những 
việc phải làm
Địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp
Tên và số điện thoại của bác sĩ của quý vị
Dữ kiện về bảo hiểm

■
■
■
■

■
■
■

Phòng Kiểm tra dành cho người dân 
cao niên tại Minnesota
Phòng Kiểm tra sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai đang 

nhận các dịch vụ chăm sóc tại gia trong các lĩnh 
vực sau đây:

Chất lượng dịch vụ
Các quyền hạn, bao gồm tính riêng tư và tính 
bảo mật
Chấm dứt các dịch vụ
Các hợp đồng dịch vụ hoặc các kế hoạch chăm 
sóc
Tiếp cận và giới thiệu tới các dịch vụ
Kháng cáo
Các vấn đề về xao lãng hoặc ngược đãi trong 
chăm sóc

Quý vị có thể liên lạc với họ tại số  
(800) 657-3591 hoặc (800) 627-3529 TTY/TDD.

■
■

■
■

■
■
■
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Phần 7:

Các Quyết Định Về Chương Trình PCA

#1
Chọn một Cơ Quan 
Cung Cấp Dịch Vụ 

PCA
Đánh Giá

Bắt đầu dịch vụ PCA

#2 Đánh Giá
Chọn một Cơ Quan 
Cung Cấp Dịch Vụ 

PCA

Quyết định này xác định việc quý vị chọn dịch vụ 
PCA thông thường hay dịch vụ PCA theo hướng 
dẫn của thân chủ.

Theo qui định của Bộ Dịch Vụ Nhân Sự Minne-
sota, các thân chủ phải nhận các dịch vụ qua một 
cơ quan cung cấp dịch vụ. Có hai hình thức cung 
cấp Dịch Vụ PCA:

 1. “Dịch Vụ Cung Cấp PCA Thông Thường”

Trong dịch vụ này, có hai dạng cơ quan cung 
cấp dịch vụ:

Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc 
Cá Nhân (Personal Care Provider Orga-
nization) (PCPO) hoặc gọi tắt là Cơ Quan 
PCA. Cơ quan này chỉ cung cấp các dịch vụ 
PCA.
Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Gia 
(Home Health Agency) có giấy phép hành 
nghề do Bộ Y Tế (Department of Health) 
cấp và có chứng nhận của Medicare. Cơ 
quan này cũng cung cấp các y tá lành nghề 
đến tận nhà, các buổi trợ giúp chăm sóc sức 
khỏe tại gia, các buổi vật lý trị liệu và trị 
liệu bằng phương pháp lao động (OT/PT), 
cũng như các dịch vụ PCA.

•

•

Theo Dịch Vụ Cung Cấp PCA Thông Thường, 
Nơi Cung Cấp Dịch Vụ PCA có trách nhiệm:

Tìm, thuê/sa thải và huấn luyện nhân viên PCA
Tìm nhân viên PCA dự phòng
Phân công một Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện 
nếu quý vị cần
Xin thẩm tra lý lịch cho nhân viên PCA
Gửi hóa đơn cho tiểu bang để trả tiền cho các 
dịch vụ PCA
Sắp xếp lịch làm việc và trả lương cho các nhân 
viên PCA và Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện
Lấy giấy bác sĩ cho quý vị
Giám sát và đánh giá nhân viên PCA
Duy trì bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc cho các 
nhân viên PCA

Trong cuốn cẩm nang này, từ  “Cơ Quan 
Cung Cấp Dịch Vụ Thông Thường” là nói tới 

Các Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Gia và 
Các Tổ Chức Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc 

Sức Khỏe Cá Nhân.

■
■
■

■
■

■

■
■
■

Có hai cách để bắt đầu thủ tục nhận các dịch vụ PCA:

Cần phải quyết định một số điều  trước khi tiếp nhận dịch vụ PCA. Bốn yếu tố cơ bản cần xác đinh là loại 
chương trình để lựa chọn PCA , nơi cung cấp dịch vụ PCA, việc giám sát các nhân viên PCA và các dịch 
vụ chăm sóc chung và/hoặc dịch vụ một người chăm sóc một người.

Chọn một Dịch Vụ 
PCA

Chọn Cơ Quan 
Cung Cấp Dịch Vụ

Chọn Dịch Vụ 
Giám Sát PCA

Chọn Dịch Vụ 
Chăm Sóc Chung

Quyết định số 1: Chọn một Dịch Vụ PCA
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Quyết định số 2: Chọn Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ PCA

Chọn một Dịch Vụ 
PCA

Chọn Cơ Quan 
Cung Cấp Dịch Vụ

Chọn Dịch Vụ 
Giám Sát PCA

Chọn Dịch Vụ 
Chăm Sóc Chung

Dịch vụ mà quý vị lựa chọn (dịch vụ thông thường hay dịch vụ theo chỉ dẫn của khách hàng) có thể giúp 
xác định (các) cơ quan cung cấp dịch vụ nào mà quý vị quyết định sẽ sử dụng.

Sau đây là một số thông tin về các cơ quan PCA:
Nếu quý vị chọn dịch vụ Cung Cấp Thông 
Thường, quý vị có thể có nhiều hơn một cơ 
quan cung cấp nhân viên PCA cho quý vị. (Đây 
có thể là lựa chọn thích hợp nếu quý vị đang 
gặp khó khăn trong việc tìm đủ số nhân viên 
PCA để làm đủ giờ phục vụ quý vị.)
Quý vị chỉ có thể có một cơ quan Lựa Chọn 
PCA.
Quý vị không thể cùng lúc có cả Cơ Quan 
Cung Cấp Dịch Vụ Thông Thường và cơ quan 
Lựa Chọn PCA để cung cấp các dịch vụ PCA.

■

■

■

 2. “Dịch Vụ Chăm Sóc Theo Chỉ Dẫn Của 
Thân Chủ”

Theo dịch vụ PCA theo chỉ dẫn của thân chủ hay 
còn gọi là “Lựa Chọn PCA”, quý vị có thể quản 
lý các nhân viên ở mức tối đa. Cơ quan Lựa Chọn 
PCA chủ yếu quản lý các vấn đề về tài chính. Cơ 
quan Lựa Chọn PCA được gọi là bên trung gian 
tài chính. Dạng cơ quan này có trách nhiệm gửi 
hóa đơn cho DHS để xin trả tiền cho các dịch vụ 
PCA và trả lương cho nhân viên PCA và/hoặc 
Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện.
Theo Dịch Vụ Lựa Chọn PCA này, quý vị có 

trách nhiệm:
Tìm, thuê/sa thải và huấn luyện nhân viên PCA
Tìm nhân viên PCA dự phòng
Giám sát nhân viên PCA
Tìm một Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện nếu 
quý vị muốn 
Lập kế hoạch làm việc cho các nhân viên PCA 
hoặc một Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện
Lấy giấy của bác sĩ
Giám sát và đánh giá nhân viên PCA
Ký một bản hợp đồng với cơ quan Lựa Chọn 
PCA

Bên trung gian về tài chính chịu trách nhiệm:
Gửi hoá đơn tính tiền cho Các Dịch Vụ PCA và 
Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện

■
■
■
■

■

■
■
■

■

Trả lương và đóng thuế cho nhân viên PCA và 
Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện
Xin thẩm tra lý lịch cho nhân viên PCA và 
Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện
Lưu giữ các bản hợp đồng với tất cả các nhân 
viên PCA và Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện 
(Xem Phần Phụ Lục 1, trang 55, để biết Bản 
Hợp Đồng Mẫu.)
Duy trì bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc cho các 
nhân viên PCA và Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện

Sau đây là một số câu hỏi cần lưu ý để giúp quý vị 
chọn dịch vụ tốt nhất:

Tôi có muốn nhận trách nhiệm tìm và giám sát 
nhân viên riêng của mình không?
Tôi có muốn có sự linh hoạt hơn trong việc sắp 
xếp kế hoạch làm việc cho các nhân viên PCA 
không?
Tôi có hài lòng với dịch vụ mà tôi đang nhận từ cơ 
quan hiện đang cung cấp dịch vụ cho tôi không? 
Tôi có sẵn kế hoạch dự phòng trong trường hợp 
các nhân viên PCA thông thường của tôi không 
thể làm việc không?
Tôi có muốn kiểm soát kỹ càng hơn việc chăm 
sóc cho tôi không? 

Quý vị có thể chọn tham gia chương trình Lựa 
Chọn PCA hoặc thay đổi nơi cung cấp dịch vụ 
PCA vào thời điểm thẩm định hoặc bất kỳ lúc 

nào trong năm đó.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Một số cơ quan chỉ cung cấp các dịch vụ qua 
phương thức thông thường.
Một số cơ quan chỉ cung cấp các dịch vụ qua 
phương thức Lựa Chọn PCA.
Một số cơ quan cung cấp cả hai phương thức 
dịch vụ .

Nếu quý vị vẫn chưa chọn một cơ quan cung cấp 
dịch vụ PCA hoặc muốn thay đổi nơi cung cấp dịch 
vụ, quý vị có thể lấy danh sách các cơ sở cung cấp 
dịch vụ bằng cách gọi Đường Dây Liên Kết Dành 
Cho Người Tàn Tật (Disability Linkage Line) tại số 
(866) 333-2466 hoặc MinnesotaHelp.info

■

■

■
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Để giúp quý vị lựa chọn một cơ quan cung cấp dịch vụ PCA, quý vị nên gọi cho một vài cơ quan 
cung cấp dịch vụ và hỏi họ một số câu hỏi để xác định xem cơ quan nào có thể đáp ứng tốt nhất nhu 
cầu của quý vị.Việc này cũng có thể giúp quý vị quyết định xem nên chọn dịch vụ Nhà Cung Cấp 
Thông Thường hay dịch vụ Lựa Chọn PCA. 

Sau đây là một số câu hỏi ví dụ mà quý vị có thể hỏi một cơ quan cung cấp dịch vụ:

Nhà Cung Cấp Thông Thường

Quý vị làm thể nào để đáp ứng các nhu cầu 
về nhân viên của tôi?
Quý vị cung cấp những quyền lợi gì cho 
nhân viên?
Mức lương của các nhân viên PCA và 
Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện là bao nhiêu?
Quý vị có bao hiểm sức khỏe cho các nhân 
viên PCA hay không?
Quý vị chia sẻ thông tin với các thân chủ như 
thế nào?
Quý vị huấn luyện nhân viên của mình như 
thế nào?
Tôi có thể giúp sắp xếp thời khoá biểu của tôi 
hay không?
Tôi có thể gặp gỡ/phỏng vấn các nhân 
viên PCA trước khi họ làm việc cho tôi hay 
không?
Quý vị có nhân viên dự phòng cho trường 
hợp khẩn cấp hay không?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không ưa nhân 
viên PCA của tôi?
Cơ quan quý vị có cung cấp dịch vụ vật lý trị 
liệu cho tôi hay không? 

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ Lựa 
Chọn PCA 

Quý vị chia sẻ thông tin với các thân chủ như 
thế nào?
Quý vị sẽ tính lệ phí như thế nào nếu quý vị là 
bên trung gian về tài chính của tôi?
Mức lương của các nhân viên PCA và Chuyên 
Gia Hội Đủ Điều Kiện là bao nhiêu?
Quý vị có bảo hiểm sức khỏe cho các nhân 
viên PCA không?

■

■

■

■

Quyết định số 3: Chọn Dịch Vụ Giám Sát PCA 
Chọn một Dịch Vụ 

PCA
Chọn Cơ Quan 

Cung Cấp Dịch Vụ
Chọn Dịch Vụ 
Giám Sát PCA

Chọn Dịch Vụ 
Chăm Sóc Chung

Trong cả hai chương trình Lựa Chọn PCA, quý 
vị đều có thể quyết định giám sát các nhân viên 
PCA riêng của mình hoặc yêu cầu một Chuyên Gia 
Hội Đủ Điều Kiện để giám sát các nhân viên PCA. 
(Xem trang 10 để biết thêm chi tiết.)  
Trong thời gian thẩm định, quý vị sẽ được thông 

báo về các công việc giám sát và sau đó người ta 
sẽ hỏi quý vị về loại dịch vụ giám sát mà quý vị 
muốn. Các công việc có thể bao gồm, nhưng không 
giới hạn tới:

Lập kế hoạch chăm sóc
Giới thiệu cho các nhân viên PCA các nhu cầu 
và dịch vụ chăm sóc cá nhân

■
■

Huấn luyện các nhân viên PCA cung cấp dịch 
vụ chăm sóc trực tiếp với các công việc chăm 
sóc sức khỏe đặc biệt
Giám sát các nhân viên PCA hàng ngày để bảo 
đảm là dịch vụ chăm sóc được cung cấp thích hợp
Thông báo về các thay đổi liên quan tới nhu cầu 
của quý vị đối với cơ quan cung cấp dịch vụ, 
bác sĩ hoặc những người khác

Có ba dạng giám sát mà quý vị có thể lựa chọn:
1. Quý vị thực hiện tất cả các công việc giám  

sát PCA
2. Một Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện thực hiện 

toàn bộ công việc giám sát PCA
3. Quý vị và Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện cùng 

thực hiện công việc giám sát

■

■

■
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Quyết định số 4: Shared Care PCA Staffing  
(Bố Trí Nhân Viên Chăm Sóc Chung PCA)

Chọn một Dịch Vụ 
PCA

Chọn Cơ Quan 
Cung Cấp Dịch Vụ

Chọn Dịch Vụ 
Giám Sát PCA

Chọn Dịch Vụ 
Chăm Sóc Chung

Việc Chăm Sóc Chung cho phép hai hoặc ba thân 
chủ cùng một lúc cùng sử dụng các dịch vụ PCA tại 
cùng một cơ sở với cùng một nhân viên PCA. Quý 
vị cũng có thể nhận dịch vụ chăm sóc PCA riêng 
hoặc chăm sóc chung.

Lựa chọn này sẽ có ích nếu hai hoặc ba thân chủ 
PCA sống cùng nhà hoặc làm việc trong cùng một 
tòa nhà. Đồng thời, lựa chọn này cũng phù hợp với 
một cơ sở giữ trẻ ban ngày.

Có các qui định khi quý vị lựa chọn dịch vụ Chăm 
Sóc Chung:

Mỗi người cần trợ giúp PCA phải có số giờ 
PCA cho phép
Mỗi người đều phải có một kế hoạch về cách sử 
dụng dịch vụ chăm sóc chung
Phải có sẵn các kế hoạch dự phòng cho bất kỳ 
thân chủ nào trong trường hợp thân chủ hoặc 
nhân viên PCA bị đau bệnh 
Lựa chọn này phải được thấy là thích hợp và an 
toàn cho mọi người
Lệ phí dịch vụ Chăm Sóc Chung khác với lệ 
phí dịch vụ PCA chăm sóc riêng

Nếu quý vị có Lựa Chọn PCA (lựa chọn dịch 
vụ theo chỉ dẫn của thân chủ):

Mỗi thân chủ phải sử dụng cùng một cơ quan 
Lựa Chọn PCA
Nếu quý vị có cơ quan Cung Cấp Dịch Vụ 
Thông Thường:

Có thể có nhiều hơn một cơ quan tham gia dịch 
vụ Chăm Sóc Chung.

■

■

■

■

■

■

■

Thay đổi Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ 
hoặc Loại Chương Trình 
Quý vị có thể chuyển từ cơ quan cung cấp dịch vụ 

thông thường sang cơ quan cung cấp dịch vụ Lựa 
Chọn PCA vào bất kỳ lúc nào. Xin Liên lạc với 
người hoặc cơ quan đã thẩm định để thay đổi.

Quý vị cũng có thể thay đổi cơ quan cung cấp dịch 
vụ vào bất kỳ lúc nào. Thủ tục thay đổi các cơ quan 
cung cấp dịch vụ là cả hai cơ quan cung cấp dịch 
vụ đều phải gửi mẫu đơn Chăm Sóc Tại Gia qua 
fax, trong đó cho biết ngày phục vụ cuối cùng của 
cơ quan cung cấp dịch vụ cũ và họ sẽ tính hóa đơn 
tổng cộng bao nhiêu đơn vị. Cho biết có bao nhiêu 
đơn vị dịch vụ có thể được chuyển nhượng. Cơ 
quan cung cấp dịch vụ mới sẽ cho biết ngày phục 
vụ đầu tiên và số đơn vị dịch vụ mà họ dự tính sẽ 
nhận được.

Nếu cơ quan cung cấp dịch vụ cũ từ chối gửi mẫu 
đơn Chăm Sóc Tại Gia qua fax, cơ quan cung cấp 
dịch vụ mới cần phải gửi mẫu đơn Chăm Sóc Tại 
Gia qua fax. Phải ghi các dữ kiện nói trên cùng với 
thư xác nhận có chữ ký của thân chủ, trong đó cho 
biết ngày phục vụ đầu tiên và số đơn vị dịch vụ sẽ 
được chuyển. Cơ quan cung cấp dịch vụ mới của 
quý vị sẽ có thể giúp quý vị làm thủ tục này.  
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Phần 8:

Thuê Nhân Viên PCA

Cho dù quý vị quyết định thông qua một cơ quan 
Lựa Chọn PCA và có trách nhiệm tìm các nhân 
viên PCA riêng của quý vị hoặc quý vị có cơ quan 
cung cấp dịch vụ thông thường và muốn giúp cơ 
quan quý vị tìm các nhân viên PCA, đây là phần 
hướng dẫn quý vị tìm và thuê một nhân viên PCA. 
Mục này cũng có những gợi ý về các vấn đề cần  
đề cập tới khi quý vị lần đầu gặp gỡ các nhân  
viên PCA. 

Tìm Nhân Viên Trợ Giúp Chăm Sóc 
Cá Nhân
Trong chương trình Lựa Chọn PCA, quý vị, với tư 

cách là thân chủ, có trách nhiệm tìm các nhân viên 
PCA. Mục này trình bày về các bước khác nhau mà 
quý vị có thể thực hiện để tìm nhân viên PCA.

Viết Bản Mô Tả Công Việc
Khi thuê nhân viên, việc thiết lập các yêu cầu rõ 

ràng rất quan trọng. Trước khi được thuê làm việc, 
nhân viên PCA phải hiểu các nhiệm vụ công việc 
của mình là gì. Việc đầu tiên mà quý vị nên làm là 
viết những yêu cầu công việc mà quý vị muốn nhân 
viên PCA đó thực hiện và những kỹ năng cần thiết 
để thực hiện các công việc này. Đó được gọi là bản 
mô tả công việc. Xem kế hoạch chăm sóc cho quý 
vị và ghi ra một danh sách những công việc mà quý 
vị cần trợ giúp và muốn nhân viên PCA làm. Nếu 
quý vị cần giúp đỡ, quý vị nên nhờ chuyên gia hội 
đủ điều kiện của quý vị hoặc bạn bè/người thân 
giúp quý vị làm việc này. (Xem Phần Phụ Lục B, 
trang 41, để biết Các Câu Hỏi Mẫu Mô Tả Công 
Việc và Phần Phụ Lục C, trang 43, để xem Thí Dụ 
Về Các Bản Mô Tả Công Việc.)

Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ 
Thông Thường

Tìm/Thuê Nhân Viên:

Cơ quan này có trách nhiệm cung cấp nhân 
viên PCA cho quý vị. Đôi khi, quý vị có thể 
muốn tự tìm nhân viên PCA của mình hoặc 
có thể đã biết người mà quý vị muốn làm 

nhân viên PCA. Thông báo tên và địa chỉ liên 
lạc của họ cho cơ quan cung cấp dịch vụ của 
quý vị và cơ quan này có thể thuê người này 

nếu người này đạt yêu cầu khi được xác 
minh lý lịch và hội đủ tất cả các điều kiện 

của cơ quan quý vị.

Tìm Nhân Viên PCA
Khi tìm những người có thể làm nhân viên PCA 

cho quý vị, quý vị cần phải xác định xem quý vị 
muốn có một nhân viên PCA sống cùng với quý vị 
hay là tới nhà quý vị. Quý vị nên cân nhắc những 
việc, thí dụ như số người trong gia đình quý vị và 
số giờ quý vị cần trợ giúp. Thí vụ, nếu quý vị cần 
trợ giúp qua đêm, có thể quý vị nên chọn một nhân 
viên PCA sống trong nhà.

Xin nhớ rằng một nhân viên PCA KHÔNG 
THỂ là người phối ngẫu, cha (mẹ) của trẻ vị 
thành niên, người giám hộ chung hoặc bên có 
trách nhiệm của một thân chủ sử dụng dịch vụ 
PCA.

Sau đây là một số hướng dẫn cơ bản khi tìm nhân 
viên PCA.

Hỏi những người quen của quý vị (gia đình, 
bạn bè) xem họ có muốn trở thành một nhân 
viên PCA của quý vị hay không
Hỏi những người tàn tật khác về các nhân viên 
PCA
Liên lạc với các tổ chức hoặc cơ quan liên quan 
tới người tàn tật để hỏi ý kiến

■

■

■
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Quảng Cáo
Quý vị có thể phải quảng cáo để tìm một nhân 

viên PCA. Quảng cáo cho mọi người biết quý vị 
cần thực hiện những công việc nào, số giờ một 
ngày hoặc một tuần, mức lương, và các chi tiết 
khác. Để viết một quảng cáo tuyển người, trước hết 
quý vị nên xem bản mô tả công việc để lấy dữ kiện.

Sau khi quý vị đã biết rõ công việc mà quý vị 
muốn nhân viên PCA làm và khi nào quý vị cần họ, 
quý vị có thể viết quảng cáo. Sau đây là hai thí dụ 
về quảng cáo:

Quý vị có thể đăng quảng cáo trên một tờ báo địa 
phượng, niêm yết trên bảng tin hoặc trên Internet, 
niêm yết tại các trường đại học và cao đẳng địa 
phương hoặc đăng trên bản tin của nhà thờ hoặc tổ 
chức. Quý vị có thể phải trả tiền lệ phí quảng cáo 
trên báo hoặc bản tin, vì vậy quý vị nên lập một 
bản quảng cáo ngắn gọn. 

Những Điều Nên và Không Nên Làm 
Khi Quảng Cáo
Cách quảng cáo cũng quan trọng như là nơi quảng 

cáo. Một bản quảng cáo thành công phải:

Có ngôn ngữ súc tích (ngắn gọn và đi thẳng vào 
vấn đề)
Nói cụ thể những gì quý vị muốn người đó làm 
cho quý vị

■

■

Những Điều Nên Làm
Đọc những quảng cáo khác để lấy ý tưởng. 
Những quảng cáo nào khiến quý vị chú ý? 
Những quảng cáo nào quý vị nghĩ là sẽ thành 
công nhất?

Cung cấp những dữ kiện cơ bản về công 
việc (giờ làm việc, các nhiệm vụ, chức vụ và 
cách thức liên lạc với quý vị.)

Cho biết các sở thích riêng của quý vị (là 
người không hút thuốc, có bằng lái xe còn giá 
trị)

Hỏi lệ phí quảng cáo. Quý vị sẽ trả theo số từ 
hay là kích thước quảng cáo? (Ghi cụ thể về 
việc quý vị muốn đăng quảng cáo trong bao 
nhiêu lần và đăng khi nào.)

Những Việc Không Nên Làm
Không ghi họ tên, địa chỉ và số điện thoại 
của quý vị. Quý vị có thể nhận được nhiều 
cú điện thoại quấy rầy hoặc có những cuộc 
viếng thăm không mong muốn.

Không đưa quá nhiều thông tin vào trong 
quảng cáo. Để dành các chi tiết khi phỏng 
vấn.

Không đưa vào những từ có thể bị xem là 
phân biệt đối xử về tuổi tác, chủng tộc hoặc 
giới tính.

Không sử dụng “từ lóng” hoặc từ viết tắt mà 
người khác có thể không hiểu. Nếu làm như 
vậy có thể hạn chế số nhân viên tới xin việc. 

Cần Người Trợ Giúp
Cần người trợ giúp chăm sóc cá nhân bán 

thời gian cho phụ nữ bị tàn tật
Từ 8 tới 10 giờ sáng và từ 9 tới 11 giờ đêm

Không hút thuốc, Từ 8$-10$/giờ
Gọi số (555) 333-8888

Cần Nhân Viên PCA
Để giúp một nam thanh niên bị bệnh MS
3 giờ chăm sóc cá nhân trong một ngày

Phải biết tiếng Việt và văn hóa Việt
Gọi sau 5 giờ chiều

(555) 333-8888
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Phỏng Vấn Các Ứng Viên PCA 
Thủ tục sàng lọc thường gồm có hai bước:

Phỏng vấn qua điện thoại
Phỏng vấn trực tiếp

Phỏng Vấn Qua Điện Thoại
Sau khi quý vị đã đăng quảng cáo, hãy chuẩn bị 

tinh thần để nhận các cuộc gọi điện thoại đến. Giữ 
bản mô tả công việc gần máy điện thoại cùng với 
giấy và bút để ghi chép. Khi có người liên lạc với 
quý vị về công việc này, nói chuyện với người đó 
xem họ có phù hợp với công việc đó hay không. 
Loại hình phỏng vấn này sẽ giúp quý vị sàng lọc 
những người không phù hợp với công việc đó.
Sau đây là một số lời khuyên cho việc phỏng vấn 

qua điện thoại:
Chuẩn bị sẵn một danh sách các câu hỏi và sử 
dụng các câu hỏi tương tự để hỏi từng ứng viên. 
Đừng quên ghi lại tên và số điện thoại của các 
ứng viên đó.
Hỏi các câu hỏi mở. Thí dụ như: Thay vì hỏi, 
“Anh/chị có thích công việc trước đây của mình 
không?” Quý vị nên hỏi “Thế còn công việc 
trước đây của anh/chị thì sao, anh/chị thích hay 
không thích công việc đó?”
Không hỏi những câu hỏi có thể bị coi là phân 
biệt đối xử. (Xem Phần Phụ Lục E, trang 47, để 
biết thêm chi tiết về Phỏng Vấn và Luật Pháp.)
Ghi chép lại để duyệt xét lại khi quý vị quyết 
định sẽ thuê ai.
Mô tả cụ thể các nhiệm vụ công việc, mức 
lương, và thời biểu làm việc.
Hỏi ứng viên xem họ có thể làm các công việc 
yêu cầu hay không. Thí dụ, khiêng vật nặng 
hoặc các hoạt động thể chất khác.
Hỏi về kinh nghiệm trước đây của họ.
Không cho biết địa chỉ chính xác của quý vị, 
mô tả chung chung nơi quý vị cư ngụ và hỏi 
xem việc đi lại có vấn đề gì không.
Hỏi xem họ có thể làm việc vào các giờ và 
ngày mà quý vị cần không.
Bàn thảo về các dụng cụ đặc biệt mà ứng viên 
có thể cần phải biết.
Khi gần kết thúc cuộc nói chuyện, hỏi xem họ 
có thắc mắc gì về công việc hay không và trả 
lời những câu hỏi đó thật rõ ràng theo sự hiểu 
biết của quý vị.

Sau khi quý vị đã  phỏng vấn qua điện thoại xong, 
cám ơn các ứng viên vì đã quan tâm tới công việc 
và cho họ biết khi nào quý vị sẽ liên lạc lại để sắp 
xếp một buổi phỏng vấn trực tiếp.

■
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Sau khi quý vị đã thực hiện xong tất cả các buổi 
phỏng vấn qua điện thoại, xem lại các ghi chép của 
mình và bắt đầu cân nhắc xem quý vị muốn phỏng 
vấn trực tiếp những người nào. Quý vị nên cân 
nhắc những vấn đề sau đây khi quyết định:

Trình độ và kinh nghiệm
Tình trạng sẵn sàng thực hiện công việc
Khả năng thực hiện các công việc sẽ được giao
Cảm nghĩ của quý vị về ứng viên đó. (Quý 
vị có thích các câu trả lời và thái độ của họ 
không?)
Hãy thận trọng đối với những người gọi điện 
thoại nghe có vẻ như rất muốn tìm một công 
việc hoặc nơi để cư ngụ.

Phỏng Vấn Trực Tiếp
Sau khi  phỏng vấn qua điện thoại, gọi lại cho 

những người mà quý vị cảm thấy có thể là các nhân 
viên PCA tốt và thu xếp một buổi phỏng vấn trực 
tiếp. Nếu muốn, quý vị có thể nhờ bạn bè, người 
thân hoặc nhân viên PCA hiện tại có mặt bởi vì ý 
kiến của người khác có thể giúp ích cho quý vị. 
Quý vị có thể phỏng vấn tại một nơi công cộng 
(tiệm ăn hoặc thư viện) nếu quý vị không muốn 
đương đơn PCA biết nơi quý vị cư ngụ.
Đừng quên chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn. 

Quý vị sẽ yêu cầu mỗi đương đơn:
Điền đơn xin việc (Xem Phần Phụ Lục D, trang 
45, Mẫu Đơn Xin Việc)
Ký tờ mẫu xác nhận với người chứng nhận 
(Xem Phần Phụ Lục F, trang 49-50, Các Thí Dụ 
Về Mẫu Xác Mình Chứng Nhận của Hãng Sở 
và Cá Nhân)
Mang theo thẻ An Sinh Xã Hội hoặc giấy phép 
làm việc tại Hoa Kỳ
Mang bằng lái xe có giá trị nếu công việc đòi 
hỏi họ phải lái xe

Quý vị nên gửi mẫu đơn xin việc và mẫu cho phép 
xác minh chứng nhận cho đương đơn và đề nghị họ 
điền và mang theo tới buổi phỏng vấn. Nếu không, 
quý vị có thể đề nghị họ điền khi tới phỏng vấn.
Những câu hỏi mà quý vị sẽ hỏi trong buổi phỏng 

vấn trực tiếp nên khác với những câu hỏi khi phỏng 
vấn qua điện thoại. (Xem Phần Phụ Lục G, trang 
51, để biết Những Câu Hỏi Mẫu Khi Phỏng Vấn 
Trực Tiếp.) Những câu hỏi này sẽ giúp quý vị đưa 
ra quyết định cuối cùng về việc sẽ thuê ai. Hỏi tất 
cả các đương đơn các câu hỏi tương tự và bảo đảm 
là quý vị không hỏi những thông tin được coi là 
riêng tư. (Xem Phần Phụ Lục E, trang 47, Phỏng 
Vấn và Luật Pháp để biết thêm chi tiết) Ghi chép 
lại trong khi phỏng vấn. 

■
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Các câu hỏi nên chi tiết hơn và giải thích kỹ hơn 
về các nhiệm vụ công việc. Thí dụ, nếu quý vị cần 
người giúp đỡ lên giường đi ngủ và quý vị nặng 
trên 150 pound, quý vị nên hỏi “Cho tôi biết kinh 
nghiệm của anh/chị trong việc nâng và chuyển 
người nặng hơn 150 pound?” Quý vị cũng nên 
để cho họ quan sát người khác diễn tả việc dịch 
chuyển để bảo đảm là họ có thể làm được việc này. 
Nếu quý vị ở trong trường hợp này, quý vị nên có 
buổi phỏng vấn tại nhà của quý vị và có người có 
thể diễn tả việc dịch chuyển quý vị.
Xem lại kế hoạch chăm sóc để lập một danh sách 

các câu hỏi. Bảo đảm là những người này cảm thấy 
thoải mái khi làm tất cả mọi việc. Một số người 
có thể không biết họ sẽ phải làm những công việc 
chăm sóc rất thân mật, thí dụ như tắm và giúp đi 
cầu. Trong khi phỏng vấn, hỏi họ về các nhu cầu 
chăm sóc cụ thể của quý vị, việc này sẽ giúp cả hai 
người quyết định xem chính họ có phải là người 
phù hợp với công việc hay không. 
Các vấn đề khác cần bàn bạc trong thời gian 

phỏng vấn là:
Mức lương
Thời biểu làm việc và tình trạng sẵn sàng làm 
việc của họ trong trường hợp thời biểu của quý 
vị thay đổi
Họ sẽ tới nơi làm việc như thế nào

Khuyến khích người mà quý vị phỏng vấn đặt các 
câu hỏi. Cám ơn vì họ đã tới và cho họ biết khi nào 
quý vị sẽ có quyết định cuối cùng.

Kiểm Tra Chứng Nhận
Sau khi đã hoàn thành tất cả các cuộc phỏng vấn, 

quý vị nên lập một danh sách tất cả những người 
mà quý vị muốn nhận làm PCA. Quý vị có thể 
kiểm tra chứng nhận bằng cách gọi điện hoặc gửi 
thư cho những người có thể cho biết ý kiến về nhân 
viên PCA này. Quý vị có thể kiểm tra chứng nhận 
với một hãng sở (trước đây hoặc hiện tại) hoặc một 
người bạn hoặc người nhà. Gửi các tờ mẫu kiểm tra 
chứng nhận đã điền cho những người chứng nhận 
của đương đơn đó để họ biết là quý vị sẽ gọi tới. 
Việc quý vị gọi những người chứng nhận có thể 
giúp quý vị biết thêm thông tin để lựa chọn thuê 
người thích hợp. Khi quý vị gọi tới, cho họ biết 
quý vị là ai và lý do quý vị gọi tới. Những người 
chứng nhận có thể cho quý vị biết về quá trình 
làm việc trước đây và mức độ tin cậy của đương 
sự. Lắng nghe cách người chứng nhận trả lời câu 
trả lời của quý vị. Họ có ngần ngại hay không? Họ 

■
■

■

có trả lời trực tiếp câu hỏi hay không? Ghi chép 
lại những gì mà người chứng nhận nói. (Xem Phần 
Phụ Lục H, trang 53, để biết Các Mẫu Câu Hỏi 
Kiểm Tra Chứng Nhận Đối Với Hãng Sở và Kiểm 
Tra Chứng Nhận Cá Nhân.) 

Ra Quyết Định
Quý vị có thể cảm thấy bị sức ép trong việc phải 

quyết định nhanh chóng bởi vì quý vị cần người 
giúp đỡ gấp rút. Điều quan trọng là quý vị phải cân 
nhắc kỹ về những người mà quý vị đã phỏng vấn. 
Người này sẽ cung cấp dịch vụ trợ giúp cá nhân 
cho quý vị. Cân nhắc những dữ kiện mà quý vị thu 
được từ các cuộc phỏng vấn và cách người đó trả 
lời. Cách nói cũng quan trọng như nội dung. 
Hãy cân nhắc tới những gì mà những người chứng 
nhận đã cho quý vị biết.
Sau đây là một số câu hỏi quý vị có thể tự hỏi 

mình khi cân nhắc những người mà quý vị đã 
phỏng vấn:

Có điều gì nổi bật trong các cuộc phỏng vấn 
này không?
Quý vị có cảm thấy thoải mái với người này không?
Người đó có vẻ như không thoải mái với một số 
câu hỏi của quý vị không? Đó là những câu hỏi 
nào?

Nếu quý vị khó quyết định, hãy nói chuyện với 
bạn bè hoặc người thân. Quý vị nên nói chuyện với 
những quen khác, là những người cũng sử dụng 
dịch vụ PCA. Đôi khi, việc nói chuyện với những 
người khác có thể giúp quý vị quyết định ai là 
người thích hợp nhất. Đồng thời, nếu quý vị đã có 
danh sách của những người chứng nhận hoặc quen 
biết với thân chủ mà đương đơn đã từng làm việc 
cho, quý vị nên cân lưu ý thêm tới những lời giới 
thiệu của họ. 
Nếu quý vị quyết định thuê một nhân viên PCA, 

liên lạc với người đó và hỏi xem họ có còn muốn 
làm công việc đó hay không. Nếu họ vẫn còn muốn 
làm công việc đó, mời họ làm việc theo mức lương 
và số giờ đã bàn trong buổi phỏng vấn và đã thỏa 
thuận với cơ quan của quý vị. Quý vị có thể cần 
phải xác nhận lại việc này với cơ quan của quý vị. 
Quý vị có thể quyết định thuê nhiều hơn một người 
để làm tất cả những giờ mà quý vị cần.
Đồng thời, liên lạc với những người mà quý vị 

quyết định không tuyển dụng vào lúc này qua điện 
thoại hoặc qua thư. Quý vị có thể hỏi xem quý vị 
có thể lưu giữ đơn xin của họ hay không nếu sau 
này có giờ cần người phục vụ. 

■

■
■
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Thuê Nhân Viên PCA
Sau khi nhân viên PCA mới đã chấp nhận lời mời 

làm việc của quý vị, quý vị có thể đề nghị họ liên 
lạc với cơ quan PCA để điền các giấy tờ cần thiết. 
Nếu quý vị có cơ quan Lựa Chọn PCA, quý vị sẽ 
cần phải điền các bản hợp đồng sẽ được trình bày 
ở mục sau. Nên nhớ rằng: nhân viên PCA mới 
phải đạt yêu cầu của thủ tục xác minh lý lịch. 
Xác nhận khi nào nhân viên PCA đó sẽ bắt đầu làm 
việc.
Nếu quý vị thuê nhiều hơn một nhân viên PCA, 

quý vị nên để cho họ có dịp làm quen với nhau. 
Việc này có thể giúp ích trong trường hợp khẩn 
cấp và người này có thể phải làm thay cho người 
kia. Lấy địa chỉ liên lạc, thí dụ như số điện thoại di 
động của họ và hỏi họ về những giờ mà họ có thể 
làm việc hoặc phục vụ thay cho người khác.
Bản Hợp Đồng
Nếu quý vị chọn chương trình Lựa Chọn PCA, 

quý vị sẽ cần phải có một bản hợp đồng với cơ quan 
cung cấp dịch vụ Lựa Chọn PCA của quý vị, tất cả 
(các) nhân viên PCA và Chuyên Gia Hội Đủ Điều 
Kiện, nếu quý vị có sử dụng nhân viên PCA hoặc 
Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện. Các bản hợp đồng 
qui định rõ trách nhiệm của tất cả các bên. Tất cả 
các bản hợp đồng phải bao gồm các phần sau đây:

Mức lương và quyền lợi cho mỗi nhân viên 
PCA và Chuyên Gia Hội Đủ Điều Kiện
Lệ phí điều hành của cơ quan Lựa Chọn PCA 
và các dịch vụ được trả cùng với khoản lệ phí 
đó, kể cả lệ phí xác minh lý lịch
Các thủ tục giải quyết các trường hợp khiếu nại 
về hóa đơn hoặc việc chi trả
Các thủ tục thuê và sa thải các nhân viên PCA 
và Chuyên Gia Có Trình Độ

Trừ phần lệ phí điều hành và các khoản khâu trừ 
lương mà cơ quan Lựa Chọn PCA thu, phần còn lại 
trong số tiền hoàn trả Trợ Cấp Y Tế của quý vị cho 
các dịch vụ PCA và Chuyên Gia Có Trình Độ phải 
được trả trực tiếp dưới dạng lương cho các nhân 
viên PCA và Chuyên Gia Có Trình Độ. Đây là tất 
cả những điều kiện mà luật pháp qui định đối với 
chương trình Lựa Chọn PCA (Xem Phần Phụ Lục I, 
trang 55, để biết Bản Hợp Đồng Mẫu.) Hiệu chỉnh 
những bản hợp đồng này cho phù hợp với nhu cầu 
riêng của quý vị.

Các Đề Tài Trong Buổi Giới Thiệu 
Thông Tin
Mỗi người đều có những giới hạn riêng. Những 

gì mà một người cảm thấy thoải mái hoặc nghĩ là 
thích hợp thì có thể không được người khác cho là 
thích hợp. Điều quan trọng là quý vị phải nói về 
những giới hạn này cho các nhân viên PCA mới. 

■

■

■

■

Quý vị nên thiết lập một số “nguyên tắc” ở trong 
nhà. Sau đây là một số vấn đề mà quý vị nên bàn 
bạc khi gặp các nhân viên PCA mới:

Tài sản cá nhân. Các nhân viên PCA phải tôn 
trọng tài sản cá nhân của quý vị và xin phép 
nếu họ muốn sử dụng tài sản đó. Thí dụ, quý vị 
có thể có hoặc không muốn dùng chung thức ăn 
và đồ uống với các nhân viên PCA của quý vị.
Các cuộc gọi điện thoại riêng tư. Các nhân 
viên PCA phải xin phép khi gọi hoặc trả lời 
điện thoại (cho dù bằng điện thoại của quý vị 
hay bằng điện thoại di động của họ). Quý vị 
cũng nên đặt ra một giới hạn thời gian cho các 
cuộc gọi. Đồng thời, quý vị cũng nên lưu ý rằng 
họ cũng có thể gọi các cuộc gọi viễn liên. Cho 
nhân viên PCA của quý vị biết về các chi phí 
trước khi gọi điện thoại.
Hút thuốc. Quý vị cần bàn về việc nhân viên 
PCA có được hút thuốc trong nhà quý vị, hoặc 
tại một khu vực bên ngoài nhà của quý vị hay 
không. Chỉ cho họ biết cách vứt đầu mẩu thuốc lá.
Các nhân viên PCA sống trong nhà. Sẽ có 
thêm những vấn đề cần phải bàn thảo với các 
nhân viên PCA sống cùng với quý vị. Các vấn 
đề có thể là thời gian rảnh rỗi, những nơi sinh 
hoạt chung cho tất cả mọi người, lịch lau dọn, 
việc sử dụng các vật dụng cá nhân, trả hóa đơn. 
Quý vị nên viết ra những yêu cầu của quý vị để 
họ biết rõ, đồng thời quý vị và các nhân viên 
PCA của quý vị có thể xem lại các yêu cầu này.
Sử dụng xe cộ. Quý vị nên cân nhắc về những 
vấn đề như bảo hiểm và trách nhiệm pháp lý 
nếu quý vị đề nghị các nhân viên PCA lái xe 
thay cho quý vị. Có những vấn đề liên quan tới 
việc nhân viên PCA sử dụng xe của họ hoặc xe 
của quý vị. Quý vị có thể tìm hiểu xem nhân 
viên có bằng lái xe hợp lệ do tiểu bang Min-
nesota cấp hay không bằng cách tới trang mạng 
điện toán sau:

http://dutchelm.dps.state.mn.us/dvsinfo/
mainframepublic.asp

và đánh vào số bằng lái. Dịch vụ này là miễn 
phí. Nếu quý vị muốn có bản sao hồ sơ lái xe 
của một người nào đó, xin điền mẫu đơn ở trên 
trang mạng này. Quý vị cần gửi mẫu đơn này 
cho Nha Lộ Vận (Department of Motor Ve-
hicles). Quý vị sẽ phải trả một khoản lệ phí nhỏ 
để lấy thông tin này.  

Nếu quý vị có cơ quan cung cấp dịch vụ thông 
thường, cơ quan đó có thể đã có các qui định về 
các vấn đề này. Xin kiểm tra với cơ quan cung 
cấp dịch vụ của quý vị để biết thêm chi tiết.

■

■

■

■

■
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Phần 9:

Quản Lý Nhân Viên PCA

Huấn Luyện (Các) Nhân Viên PCA 
Của Quý Vị
Huấn luyện là một trông những phần quan trọng 

nhất trong việc quản lý (các) nhân viên PCA của 
quý vị. Quý vị là người biết rõ các nhu cầu chăm 
sóc của mình. Ngay cả các nhân viên PCA có kinh 
nghiệm cũng cần phải được huấn luyện về cách quý 
vị muốn được chăm sóc cho bản thân. Nếu quý vị 
đã từng sử dụng (các) nhân viên PCA, có lẽ quý vị 
đã biết rõ những việc gì là thích hợp với quý vị.
Có nhiều cách huấn luyện nhân viên PCA. Một 

số người sẽ tiếp thu rất nhanh khi được hướng dẫn 
bằng lời trong khi những người khác có thể tiếp thu 
tốt hơn khi được mô tả thực hành. Quý vị có thể 
cảm thấy tốt hơn là tự huấn luyện cho nhân viên 
PCA riêng của mình hoặc muốn một trong các nhân 
viên PCA có kinh nghiệm của quý vị giúp huấn 
luyện các nhân viên khác. Một số người lại muốn 
Chuyên Gia Có Trình Độ của họ huấn luyện cho 
các nhân viên.
Nếu quý vị đang huấn luyện một nhân viên PCA 

mới, sau đây là những việc quý vị nên làm:
Nói về tình trạng tàn tật của quý vị và ảnh 
hưởng của nó đối với cuộc sống của quý vị. 
Nhân viên PCA càng hiểu rõ về tình trạng tàn 
tật của quý vị, họ sẽ càng có thể đáp ứng tốt 
hơn các nhu cầu của quý vị.
Đưa ra nhiều ví dụ và giải thích các thuật ngữ 
mà quý vị sử dụng.
Nói về các triệu chứng hoặc vấn đề về sức khỏe 
mà họ cần biết. Đề cập tới bất kỳ tình huống 
nào có thể phát sinh và cách giải quyết tình 
huống đó. Thí dụ, nếu quý vị mắc chứng động 
kinh, nhân viên PCA có thể làm gì khi quý vị 
lên cơn co giật?
Khi nói về các sinh hoạt thường ngày của quý 
vị, giải thích tại sao cần phải làm các công việc 
đó. Việc này sẽ giúp các nhân viên PCA hiểu 
được tầm quan trọng của các công việc này. Thí 
dụ, nếu quý vị tập thể dục cử động, giải thích 
rằng việc này giúp quý vị duy trì độ mềm dẻo 
và sự cử động. 
Huấn luyện về cách sử dụng cụ trợ sinh (thí dụ 
như: ống truyền thức ăn, quạt thông gió v.v...) 
mà quý vị có. Hướng dẫn cách sử dụng và lau 
chùi dụng cụ này hoặc bất kỳ đồ tiếp liệu y tế 
nào khác mà quý vị sử dụng. 

■

■

■

■

■

Nếu quý vị có cơ quan cung cấp dịch 
vụ thông thường:

Huấn Luyện (Các) Nhân Viên PCA

Cơ quan này có trách nhiệm huấn luyện các 
nhân viên PCA và có thể có khóa huấn luyện 

tổng quát bắt buộc. Thí dụ, các nhân viên PCA 
mới có thể được huấn luyện về các qui định 

của cơ quan, phương pháp sơ cứu cơ bản, và 
các biện pháp đề phòng thông thường.

Quý vị cũng có thể cần phải huấn luyện về 
việc chăm sóc cho quý vị. Thí dụ, cách dịch 
chuyển từ giường sang ghế hoặc cách làm  

tóc cho quý vị.

Hãy kiên nhẫn. Học cách làm những việc mới 
phải cần thời gian. Đừng nản chí nếu nhân viên 
PCA của quý vị không tiếp thu ngay.
Hỏi xem họ có ý kiến gì về cách quý vị giải 
thích công việc hay không. Quý vị có thể giải 
thích rõ ràng hơn theo cách khác.

Thông qua việc huấn luyện nhân viên PCA đầy đủ 
ngay từ đầu, quý vị có thể tăng hiệu quả làm việc 
cho nhân viên PCA. Việc giành thêm thời gian từ 
lúc đầu có thể mang lại những kết quả tổng quát tốt 
hơn. 

■

■
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Lập Thời Biểu Làm Việc Cho Nhân 
Viên PCA
Trong chương trình Lựa Chọn PCA, quý vị là 

người lập thời biểu làm việc. Thời biểu mà quý vị 
lập ra phải phù hợp với các nhu cầu của quý vị và 
dễ hiểu đối với quý vị và (các) nhân viên PCA của 
quý vị.
Sau đây là một số thí dụ về việc lập thời biểu cho 

nhân viên PCA: (Xem Phần Phụ Lục J, trang 71, 
để biết Mẫu Lập Thời Biểu Hàng Tháng Cho Nhân 
Viên PCA.)

Lập thời biểu làm việc từng tháng một cho 
nhân viên. Nếu cần phải có sự thay đổi, sẽ có 
thời gian để thực hiện những thay đổi đó.
Niêm yết thời biểu làm việc này tại ít nhất hai nơi.
Đưa cho mỗi nhân viên PCA một bản sao.
Thông báo trước về những thay đổi liên 
quan tới thời biểu (của cả quý vị và các nhân 
viên PCA). Thí dụ, nếu quý vị sẽ đi nghỉ, cho 
nhân viên biết trước về những thay đổi trong 
thời biểu làm việc.
Lập thời biểu làm việc cho các nhân viên 
PCA trong các khoảng thời gian dài hơn thay 
vì tìm người tới làm nhiều lần trong các ca làm 
việc ngắn.

■

■
■
■

■

Nếu Quý Vị Có Cơ Quan Cung Cấp 
Dịch Vụ Thông Thường:

Sắp Xếp Nhân Viên PCA

Cơ quan có trách nhiệm sắp xếp nhân viên 
cho quý vị. Cơ quan sẽ làm việc với quý vị để 
lập một thời biểu phù hợp với các nhu cầu cần 

trợ giúp của quý vị.
Những vấn đề cần xem xét để biết thêm chi 

tiết bao gồm:
Phân giờ làm việc cho các nhân viên PCA
Việc Lập thời khóa biểu cho từng nhân 
viên PCA
Việc Giao tiếp với (các) nhân viên PCA 
của Quý Vị

•
•

•

Lập Thời Khóa Biểu Cho Nhân Viên PCA
Việc lập thời khóa biểu là việc quý vị chỉ dẫn, cho dù quý vị ở trong chương trình Lựa Chọn PCA hay là 

sử dụng Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ Thông Thường. Đây là các nhiệm vụ mà các nhân viên PCA thực 
hiện để giúp quý vị sống độc lập. Thí dụ các công việc có thể là trợ giúp quý vị tắm, lái xe, lau chùi và nấu 
nướng.

Các công việc có thể được sắp xếp hàng ngày và hoặc hàng tuần. Sau đây là một thí dụ về thời khóa biểu 
cho buổi sáng.
6:00-6:30 Đứng dậy, giúp tắm , mặc quần áo, đánh răng và chải đầu.
6:45-7:15 Chuẩn bị bữa sáng, giúp ăn uống, rửa chén đĩa
7:15-7:45 Giúp đi vệ sinh, nấu bữa trưa, dùng thuốc
8:00 Chờ và giúp Metro Mobility (nếu cần thiết) 

 Ca làm việc kết thúc sau khi thân chủ đi làm bằng dịch vụ Metro Mobility
Sau đây là ví dụ về thời khóa biểu hàng tuần:
Thứ Hai Các công việc hàng ngày và trị liệu tại bể bơi
Thứ Ba Các công việc hàng ngày, ủi quần áo, dọn nhà vệ sinh
Thứ Tư Các công việc hàng ngày, lau chùi bếp và tủ lạnh
Thứ Năm Các công việc hàng ngày và trị liệu tại hồ bơi
Thứ Sáu Các công việc hàng ngày và dọn dẹp giường ngủ và phòng khách
Thứ Bảy Các công việc hàng ngày, giặt giũ và lau chùi dụng cụ y tế 
Chủ Nhật Các công việc hàng ngày, đi mua đồ tạp phẩm và các công việc vặt
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(Xem Phần Phụ Lục K, trang 73, để biết Mẫu Thời 
Khóa Biểu Hàng Tuần Cho Nhân Viên PCA.)

Sau đây là một số lời khuyên về việc lập thời khóa 
biểu cho nhân viên PCA:

Cố gắng sắp xếp những việc có thể làm trong 
cùng một lúc. Thí dụ, nhân viên PCA có thể 
bắt đầu giặt khi tới, giúp các công việc chăm 
sóc quý vị trong buổi sáng, bỏ đồ giặt vào trong 
máy sấy, chuẩn bị sẵn bữa ăn và lau chùi bếp, 
cất những đồ đã giặt sạch ngay trước khi ra về. 
Làm như vậy quý vị sẽ sử dụng các giờ của 
mình một cách hiệu quả nhất.
Tìm hiểu về những điểm mạnh của các 
nhân viên PCA và những gì họ có thể làm 
tốt. Thí dụ, một số nhân viên PCA có thể thạo 
nấu nướng hơn trong khi những người khác lại 
thành thạo hơn trong việc giúp tắm vòi hoặc 
tắm bồn.

Giao tiếp với (Các) Nhân Viên PCA 
của Quý Vị
Truyền đạt rõ ràng là điều quan trọng nhất trong 

việc giám sát (các) nhân viên PCA. Nói rõ những 
gì quý vị cần khi đưa ra các chỉ dẫn. Khuyến khích 
(các) nhân viên PCA hỏi nếu có điều gì đó mà họ 
không hiểu. Đừng cho là họ hiểu những gì mà quý 
vị muốn. Hãy nhất quán trong việc truyền đạt thông 
tin. Quý vị càng nhất quán trong các yêu cầu và 
quyết định, (các) nhân viên PCA sẽ càng đáp ứng 
tốt hơn các nhu cầu của quý vị. (Các) nhân viên 
PCA của quý vị muốn làm việc theo cách này trong 
khi quý vị lại muốn họ làm theo cách khác. Quý 
vị là người quyết định và (các) nhân viên PCA cần 
phải tuân theo các chỉ dẫn của quý vị. Sau đây là 
một số lời khuyên có thể giúp quý vị và nhân viên 
PCA giao tiếp hiệu quả hơn.

Giải thích những từ ngữ và thuật ngữ mà 
quý vị sử dụng. Ngay cả một nhân viên PCA có 
kinh nghiệm cũng có thể không biết những từ 
ngữ mà quý vị sử dụng. Việc hiểu các từ ngữ sẽ 
giúp (các) nhân viên PCA hiểu rõ hơn về tình 
trạng tàn tật của quý vị và đáp ứng tốt hơn các 
nhu cầu của quý vị.
Nói rõ về các yêu cầu của quý vị. Thí dụ, nếu 
nhân viên PCA của quý vị để chén đĩa trong 
bồn rửa và quý vị muốn họ bỏ vào trong máy 
rửa chén đĩa, quý vị cần phải yêu cầu họ làm 
việc này thay vì nổi giận khi nhìn thấy chén đĩa 
ở trong bồn rửa.

■

■

■

■

Vui vẻ, kiên nhân, và công bằng. Ngay cả khi 
quý vị phải quyết định về việc lập thời khóa 
biểu và việc chăm sóc cho quý vị, đôi khi quý 
vị có thể cần phải nhượng bộ với các nhân viên 
PCA của quý vị để họ cũng có thể đáp ứng các 
nhu cầu của bản thân họ. Thí dụ, họ có thể có 
con cái, việc này có thể khiến họ khó có thể có 
thời biểu làm việc linh hoạt.  
Tránh nói xấu về các nhân viên PCA khác. 
Đồng thời, không chỉ trích công việc của một 
nhân viên PCA khác. Thay vào đó, trực tiếp giải 
quyết các vấn đề với các nhân viên PCA. 

Đối xử với các nhân viên PCA của quý vị theo 
cách mà quý vị muốn được người khác đối xử!

(Các) nhân viên PCA bỏ việc thường nói họ bỏ 
việc là do họ gặp khó khăn trong giao tiếp với thân 
chủ của họ. Các buổi đánh giá có thể giúp quý vị 
và các nhân PCA của quý vị có cơ hội nói chuyện 
cởi mở với nhau về những vấn đề có thể gây khó 
chịu. Dần dần, những bực tức nhỏ, cảm giác bị tổn 
thương và hiểu nhầm có thể tích tụ và hủy hoại mối 
quan hệ làm việc tốt đẹp. Hàng ngày, nên nhận xét 
về các công việc đang làm tốt và những công việc 
cần được thực hiện tốt hơn. 
Nếu có sự mâu thuẫn nghiêm trọng giữa quý vị 

và (các) nhân viên PCA của quý vị, quý vị có thể 
quyết định giải quyết vấn đề đó thay vì sa thải nhân 
viên PCA đó. Nói chuyện cởi mở có thể giúp giải 
quyết vấn đề. Sau đây là một số gợi ý về cách chủ 
động nói chuyện:
1. Dành một khoảng thời gian khi cả quý vị và 

nhân viên PCA của quý vị không bận rộn.
2. Lưu ý đầy đủ tới nhân viên PCA đó.
3. Mô tả về hành động của nhân viên PCA đó, chứ 

không phải bản thân PCA đó.
4. Coi mâu thuẫn đó như là một vấn đề chung mà 

quý vị muốn giải quyết. Đây không phải là một 
cuộc thi phân định thắng thua.

5. Nói về vấn đề bằng những từ ngữ cụ thể. Đưa 
ra ví dụ. Đừng buộc tội.

6. Cho biết cảm xúc và các phản ứng của quý vị.
7. Cho biết những gì quý vị đã làm để dẫn tới vấn 

đề đó.
8. Để nhân viên PCA của quý vị thực hiện các 

bước tương tự.
Điều quan trọng là cả hai bên đều không cảm thấy 

bị buộc tội vì đã làm sai. Nếu quý vị có thể cùng 
nhau giải quyết vấn đề, mối quan hệ làm việc sẽ có 
thể vững chắc và tốt đẹp hơn.

■

■
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Đánh Giá (Các) Nhân Viên PCA Của 
Quý Vị
Điều quan trọng là các PCA phải biết họ làm việc 

ra sao và họ có đáp ứng được các yêu cầu của quý 
vị hay không. Quý vị có thể đánh giá không chính 
thức bằng cách đưa ra nhận xét hàng ngày và có 
thể qua thủ tục đánh giá chính thức. Quý vị nên 
đánh giá chính thức nhân viên PCA của quý vị ít 
nhất mỗi năm một lần và có thể đánh giá các nhân 
viên mới thường xuyên hơn. Sau đây là một số lời 
khuyên về việc đóng góp ý kiến cho các nhân viên 
PCA của quý vị:

Thường xuyên đóng góp ý kiến. Khen ngợi 
những người làm việc tốt và chủ động trong 
công việc. Làm như vậy sẽ giúp (các) nhân viên 
PCA cảm thấy tự tin và khuyến khích họ tiếp 
tục làm việc tốt. Việc khen ngợi cũng giúp quý 
vị cân bằng những lần quý vị cần họ phải điều 
chỉnh. Nếu quý vị cần điều chỉnh (các) nhân 
viên PCA của mình, đừng tấn công người đó 
theo kiểu: “Minh, anh ngốc quá! Có phải là tôi 
đã nói với anh bao nhiêu lần về cách di chuyển 
tôi rồi không?” Tốt hơn là nên nói những câu 
như, “Minh, tôi biết là anh đã cố gắng, nhưng 
mà di chuyển như thế thì không đúng. Có lẽ 
chúng ta nên làm lại và tôi sẽ giải thích cách 
làm cho anh.”
Không nên dành những lời khen hoặc phê 
bình, chỉ trích cho các buổi đánh giá. Đánh 
giá là thủ tục duyệt xét chính thức và được thực 
hiện ít nhất mỗi năm một lần. Quý vị có thể 
đóng góp ý kiến hàng ngày. Các nhân viên PCA 
cần biết họ làm việc ra sao để họ có thể tiếp tục 
làm đúng các công việc hoặc thay đổi những 
việc mà họ không làm đúng.

 Trong chương trình Lựa Chọn PCA, quý vị 
có trách nhiệm đánh giá chính thức nhân viên PCA 
của quý vị. Số lần đánh giá nhân viên PCA có thể 
khác nhau tùy theo từng người. Nếu quý vị có vấn 
đề với một nhân viên PCA, quý vị nên đánh giá 
người này thường xuyên hơn mức mỗi năm một lần 
để theo dõi về các vấn đề mà quý vị có lo ngại.
Việc sử dụng một tờ mẫu đánh giá có thể giúp quý 

vị thiết kế nội dung đánh giá và làm hồ sơ ghi chép 
lại về phẩm chất làm việc. (Xem Phần Phụ Lục L, 
trang 75, để biết Tờ Mẫu Đánh Giá PCA.) Khi quý 
vị dùng tờ mẫu này cho phù hợp với nhu cầu riêng 
của mình, đừng quên đưa vào những công việc 
chăm sóc hàng ngày, mức độ đúng giờ và cách quý 
vị giao tiếp với nhau.

■

■

Các buổi đánh giá chính thức có thể giúp quý vị 
nhắc nhở (các) nhân viên PCA của quý vị về các 
công việc của họ và những gì là quan trọng đối với 
quý vị. Đây cũng là cơ hội để (các) nhân viên PCA 
của quý vị đưa ra ý kiến nhận xét với quý vị. Quý 
vị có thể làm các việc theo cách khác dễ dàng hơn 
cho (các) nhân viên PCA của quý vị. Nên nhớ rằng 
quý vị là người điều hành!

Đánh Giá (Các) Nhân Viên 
PCA Của Quý Vị

Nếu quý vị có cơ quan cung cấp dịch vụ 
thông thường:

Cơ quan đó có trách nhiệm đánh giá nhân 
viên PCA của quý vị. Quý vị có thể được đề 
nghị hoặc có thể đề nghị cung cấp tin tức về 
nhân viên PCA của quý vị, nhưng cơ quan 
cung cấp dịch vụ đó sẽ là người tiến hành 

đánh giá chính thức.
Nếu quý vị có vấn đề với (các) nhân viên PCA 
của quý vị, liên lạc với cơ quan cung cấp dịch 

vụ của quý vị để nhờ giúp đỡ.

Giữ lại các bản đánh giá trong hồ sơ của nhân viên 
PCA của quý vị và đưa một bản sao cho (các) nhân 
viên PCA của quý vị. Xem lại các bản đánh giá 
trước đây khi nhân viên PCA có vấn đề. Việc xem 
lại các bản đánh giá trước đây có thể giúp ích khi 
quý vị đang cân nhắc việc sa thải một nhân viên 
PCA. Bản đánh giá này có thể nhắc nhở quý vị 
xem đó có phải là những vấn đề thường xuyên hay 
không và quý vị đã giải quyết vấn đề đó trong các 
lần đánh giá trước hay chưa. 

Những Gợi Ý về việc Điều Chỉnh 
Những Người Làm Việc Kém
Một số nhân viên PCA có thể cần thêm thời gian 

để làm việc tốt. Nếu ý kiến nhận xét và thủ tục 
đánh giá không giúp họ làm việc tốt hơn, hãy đưa 
ra thư cảnh báo về thời hạn cần phải cải tiến các 
việc. Đừng quên ghi chép lại sự cảnh báo này và 
lưu vào trong hồ sơ của nhân viên PCA đó. (Xem 
Phần Phụ Lục M, trang 77, Tờ Mẫu Thông Báo 
Cho Nhân Viên PCA Về Tình Trạng Làm Việc 
Không Đạt Yêu Cầu)  
Nếu một lần cảnh báo không có tác dụng, quý vị 

có thể đưa ra lời cảnh báo thứ hai. Một lần nữa, 
điều quan trọng là quý vị phải ghi lại sự cảnh báo 
này và lưu lại vào hồ sơ của nhân viên PCA đó. Sau 
lần cảnh báo thứ hai, bảo đảm rằng nhân viên PCA 
đó hiểu rằng họ cần phải cải tiến phẩm chất làm 
việc nếu không sẽ bị sa thải.
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Cho nghỉ việc hoặc đuổi việc
Nếu quý vị có cơ quan cung cấp dịch vụ 

thông thường:

Cơ quan đó có trách nhiệm cho nghỉ 
việc và đuổi việc. Quý vị có thể nói chuyện 

với họ để yêu cầu sa thải một người nào đó, 
nhưng cơ quan của quý vị sẽ là người có 

quyết định cuối cùng.

Nếu quý vị quyết định sa thải một nhân viên PCA, 
sau đây là một số lời khuyên hữu ích:

1. Vì lý do an toàn, nên có người khác có mặt 
cùng quý vị khi quý vị sa thải nhân viên PCA 
đó.

2. Sẵn sàng đưa tờ giấy ghi các lý do sa thải cho 
nhân viên PCA đó.

3. Có sẵn nhân viên PCA khác thay thế. Bảo đảm 
là quý vị có thể có người thay thế ngay.

4. Đề nghị trả lại chìa khoá nhà của quý vị và tài 
sản cá nhân khác của quý vị mà nhân viên PCA 
đó có thể giữ. 

5. Chuẩn bị sẵn tinh thần đối với trường hợp nhân 
viên PCA đó có thể bức tức. Cố gắng giữ bình 
tĩnh và tránh xung đột.

6. Tỏ ra kiên quyết nhưng vẫn tử tế. Nói rằng mọi 
chuyện chẳng qua là không được như ý và cả 
hai bên đều đã cố gắng nhưng vẫn không được. 

7. Không đổi ý một khi đã quyết định. Nếu quý 
vị đổi ý về việc sa thải nhân viên PCA, mọi 
chuyện có thể sẽ không khá hơn và thậm chí có 
thể còn tồi tệ hơn nữa. 

8. Thông báo ngay cho cơ quan Lựa chọn PCA. 

9. Phát ngay ngân phiếu lương cuối cùng cho 
nhân viên PCA bị sa thải. Bảo đảm là quý vị có 
địa chỉ đúng. 

Sa Thải Nhân Viên PCA
Trong chương trình Lựa Chọn PCA, quý vị có 

trách nhiệm về việc nghỉ việc của nhân viên và 
đuổi việc. Có sự khác biệt giữa cho nghỉ việc và 
đuổi việc.

Cho nghỉ việc
Cho nghỉ việc có thể vì tính chất công việc (phẩm 

chất làm việc kém) hoặc các trường hợp bất trắc 
(thí dụ, nhân viên PCA chuyển tới thành phố khác). 
Trường hợp cho nghỉ việc thường có thông báo 
trước hai tuần.

Quý vị nên đóng góp ý kiến, đánh giá công việc 
và cảnh báo chính thức trước khi cho nghỉ việc 
do phẩm chất làm việc kém. Sau đây là một số lý 
do cho nghỉ việc thường gặp:

Không làm việc tốt.
Thường xuyên đi trễ hoặc không tới làm việc.
Những thói quen cá nhân khiến quý vị thấy khó 
chịu. Thí dụ, nhân viên PCA hút thuốc trong 
khi chăm sóc quý vị hoặc vệ sinh cá nhân kém.
Nhân viên PCA không nghe theo các chỉ dẫn 
của quý vị.
Quý vị không cảm thấy an toàn với nhân viên 
PCA đó, ngay cả khi nhân viên đó đã làm việc 
cho quý vị trong vài tuần và đã được huấn 
luyện.

Đuổi việc
Có thể cần phải sa thải một PCA khi người đó 

có hành vi gây nguy hiểm cho quý vị hoặc tài sản 
của quý vị. Trong trường hợp này, không cần phải 
thông báo trước hai tuần. Quý vị có thể sa thải ngay 
lập tức.

Mặc dù nên cố gắng giải quyết mọi chuyện bất kỳ 
khi nào có thể, đôi khi các hành động và hành vi có 
thể là lý do để sa thải. Nên bàn thảo về các lý do sa 
thải trong buổi gặp lần đầu. Sau đây là ví dụ về các 
lý do sa thải ngay:

Không đạt yêu cầu về xác minh lí lịch tội phạm
Tới làm trong tình trang say rượu hoặc say ma 
tuý, hoặc uống rượu/dùng ma tuý trong khi 
đang làm việc
Ăn cắp đồ đạc của quý vị (Xem trang 17 để biết 
thêm chi tiết.)
Không tới làm và không gọi điện báo cho quý vị
Ngược đãi hoặc bỏ mặc quý vị (Xem trang 17 
để biết thêm chi tiết.)

■
■
■

■

■

■
■

■

■
■
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Phần 10:

Lưu Giữ Hồ Sơ

Tờ ghi thời gian làm việc
Điều quan trọng là quý vị phải ghi chép lại số giờ 

mà các nhân viên PCA của quý vị làm việc cho quý 
vị. Số giờ làm việc của họ phải được ghi lại trong 
tờ ghi thời gian làm việc. Quý vị sẽ phải ký xác 
nhận số giờ họ đã làm việc cho quý vị. Đồng thời, 
điều quan trọng là quý vị chỉ nên ký tờ ghi thời 
gian đã điền. Không nên ký các tờ ghi thời gian 
còn bỏ trống.

Trong trường hợp quý vị sử dụng cơ quan Lựa 
chọn PCA, quý vị hoặc cơ quan của quý vị có thể 
cung cấp các tờ ghi thời gian làm việc. (Xem phần 
Phụ lục N, trang 79, để biết Mẫu Tờ ghi thời gian 
làm việc của PCA.) Quý vị và nhân viên PCA của 
quý vị có thể bàn xem ai nên nộp tờ ghi thời gian 
làm việc để bảo đảm là các nhân viên PCA được trả 
lương đúng hạn.

Các tài liệu cần lưu giữ
Là thân chủ sử dụng dịch vụ PCA, quý vị nên lưu 

giữ các tài liệu sau đây:

Bản thẩm định của y tá chính phủ
Thư Hợp đồng dịch vụ của quý vị từ DHS
Kế hoạch chăm sóc của quý vị
Các giấy kê yêu cầu cần nhân viên PCA của 
bác sĩ quý vị
Các mẫu thoả thuận hoặc các quy chế của cơ 
quan PCA của quý vị
Các kế hoạch dự phòng và kế hoạch khẩn cấp 
của quý vị cùng với số điện thoại liên hệ
Địa chỉ liên lạc của cơ quan PCA của quý vị

 Trong chương trình Lựa chọn PCA, vì quý vị 
là người chịu trách nhiệm cung cấp nhân viên, điều 
quan trọng là quý vị phải lưu giữ hồ sơ của tất cả 
các nhân viên PCA của quý vị. 

Lưu giữ hồ sơ cho tất cả các nhân viên PCA hiện 
tại và tương lai (những người mà quý vị đã phỏng 
vấn). Sau đây là tóm lược những dữ kiện cần lưu 
trong hồ sơ này:

■
■
■
■

■

■

■

Địa chỉ liên lạc của tất cả các nhân viên PCA
Đơn xin việc có chữ ký
Sơ yếu lý lịch và/hoặc quá trình làm việc và 
những người chứng nhận
Bản sao của tất cả các hợp đồng đã ký (các 
nhân viên PCA hiện tại)
Tất cả các bản đánh giá (các nhân viên PCA 
hiện tại)
Các tờ ghi thời gian làm việc đã điền (các nhân 
viên PCA hiện tại)

Các tờ ghi thòi gian làm việc
Nếu quý vị có cơ quan cung cấp dịch vụ 

thông thường:

Cơ quan cung cấp dịch vụ của quý vị sẽ cung 
cấp các tờ ghi thời gian làm việc cho các nhân 
viên PCA của quý vị. Quý vị vẫn cần phải ký 
các giấy tờ này để đảm bảo số giờ làm việc 
của nhân viên PCA của quý vị là chính xác.  

■
■
■

■

■

■
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Phần 11:

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Sau đây là danh sách những câu hỏi thường gặp. 
Nếu câu hỏi đó đã được đề cập tới trong cuốn cẩm 
nang này, xin xem lại mục hoặc trang được liệt kê 
sau câu hỏi đó.

1. Khi một người không thể chỉ dẫn trực tiếp 
về việc chăm sóc bản thân mình, ai sẽ là 
người chịu trách nhiệm? 
Người chịu trách nhiệm là người tích cực 
tham gia vào việc lập kế hoạch và hướng dẫn 
các dịch vụ PCA của một thân chủ. (Xem 
trang 7 để biết thêm chi tiết.)

2. Nội dung của thư thỏa thuận dịch vụ là gì? 
Thư do máy điện toán lập này báo cáo tổng 
số các đơn vị PCA và các đơn vị Chuyên Gia 
Đủ Trình Độ đã được chấp thuận cho quý vị 
sử dụng. Thư này sẽ cho biết thời hạn có hiệu 
lực của hợp đồng dịch vụ này. Quý vị cần phải 
biết việc này nếu quý vị đang giám sát việc 
sử dụng các giờ/đơn vị PCA của quý vị khi sử 
dụng chương trình Dịch Vụ Linh Hoạt (Flex-
ible Service Use Option). Ở mặt sau của lá thư 
có ghi các quyền kháng cáo của quý vị.  

3. Kế hoạch chăm sóc là gì? 
Kế hoạch chăm sóc trình bày về các hình thức 
trợ giúp mà quý vị cần và khi nào cần. Một 
Chuyên Gia Có Đủ Trình Độ có thể thiết lập 
kế hoạch chăm sóc cho quý vị hoặc quý vị có 
thể tự thiết lập kế hoạch chăm sóc cùng với sự 
trợ giúp của bác sĩ của quý vị. (Xem trang 13, 
để biết thêm chi tiết và Phần Phụ Lục A, trang 
37, Để Biết Mẫu Kế Hoạch Chăm Sóc.)  

4. Tôi có thể sử dụng nhiều hơn một cơ quan 
cung cấp dịch vụ để cung cấp các dịch vụ 
PCA không? 
Câu trả lời còn tùy thuộc vào loại cơ quan 
cung cấp dịch vụ mà quý vị chọn.  
Có — Nếu quý vị sử dụng cơ quan cung cấp 
dịch vụ thông thường hay Cơ Quan Chăm 

Sóc Sức Khỏe Tại Gia (Home Health Care 
Agency), quý vị có thể sử dụng nhiều hơn một 
cơ quan để đáp ứng các nhu cầu về nhân viên 
PCA của quý vị. 
 
Không — Nếu quý vị sử dụng chương trình 
Lựa Chọn PCA/theo chỉ dẫn của thân chủ. 
Quý vị chỉ có thể sử dụng một cơ quan Lựa 
Chọn PCA vì quý vị là người có trách nhiệm 
tìm và quản lý nhân viên riêng của mình.

5. Kháng cáo nghĩa là gì? 
Kháng cáo là việc phản đối lại một quyết định 
đã được đưa ra. (Xem trang 12 để biết thêm 
chi tiết.)

6. Tại sao tôi phải cần có giấy kê toa của bác 
sĩ? 
Đó là qui định của Chương Trình PCA. Nếu 
quý vị sử dụng cơ quan cung cấp dịch vụ 
thông thường hay cơ quan chăm sóc sức khỏe 
tại gia, cơ quan đó có trách nhiệm lấy giấy 
kê toa của bác sĩ. Nếu quý vị đang sử dụng 
Chương Trình Lựa Chọn PCA và Cơ Quan 
Lựa Chọn PCA, QUÝ VỊ có trách nhiệm xin 
giấy kê toa của bác sĩ và nộp những giấy này 
cùng với kế hoạch chăm sóc của quý vị.

7. “Bản Tuyên Bố Nhân Quyền Về Chăm Sóc 
Tại Gia” là gì? 
Đây là tài liệu mà Tiểu Bang Minnesota yêu 
cầu đối với tất cả những người nhận dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tại gia. Tài liệu này ghi rõ 
các quyền của thân chủ. Quý vị có quyền tham 
gia lập các kế hoạch dịch vụ mà quý vị nhận 
được tại nhà. Những dịch vụ này cần phải 
được viết thành văn bản cùng với kế hoạch 
cung cấp dịch vụ đó. Quý vị cũng có quyền từ 
chối các dịch vụ. Yêu cầu cơ quan cung cấp 
dịch vụ của quý vị cung cấp một bản sao của 
“Bản Tuyên Bố Nhân Quyền Về Chăm Sóc 
Tại Gia” (“Home Care Bill of Rights”).
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Phần 12:
Danh Sách Các Nguồn Trợ Giúp Của Bộ Dịch 
Vụ Nhân Sự

Trợ Giúp và Tin Tức Trên Toàn Tiểu Bang ................................................www.Minnesotahelp.info
Trợ Giúp Trong Trường Hợp Khẩn Cấp - cảnh sát, cứu hỏa, y tế .............................................9-1-1
Địa Chỉ Liên Lạc Của Bộ Dịch Vụ Nhân Sự Minnesota:
Ban Qui Chế và Kháng Cáo ....................................................... (651) 296-5764 hoặc (800) 657-3510
Quầy Trợ Giúp Người Nhận Trợ Cấp ....................................... (651) 296-7675 hoặc (800) 657-3739
Trang Mạng Điện Toán Về Chăm Sóc Liên Tục ....................www.dhs.state.mn.us/Contcare/main
Mục Duyệt Xét và Giám Sát ......................................................................................... (651) 297-1105
Phòng kiểm tra dành cho người dân cao niên Minnesota ....... (800) 657-3591 hoặc (800) 627-3529 
(TTY/TDD)
Đường Dây Link Age Cho Người Cao Niên ................................................................. (800) 333-2433
Đường Dây Liên Kết Cho Người Tàn Tật ................................................................... (866) 333-2466

Danh Sách Các Tài Liệu Tham Khảo
AVOIDING Attendants from HELL: A Practical Guide to Finding, Hiring & Keeping 

Personal Care Attendants. 2nd Edition. June Price. Science and Humanities Press. 1998.  
www.sciencehumanitiespress.com

CDAS — Training Manual, State of Colorado, Department of Health Care Policy and Financing. 

Consumer-Directed Personal Care Services, Consumer Training Manual. Access Alaska, Inc. 
info@accessalaska.org

Managing Personal Assistants: A Consumer Guide. Paralyzed Veterans of America.  
http://www.pva.org

Personal Assistance Services – Users Manual.Everett, Washington, http://www.wa-ilsc.org

PCA Timesheet, Metropolitan Center for Independent Living, St. Paul, MN.
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Phần Phụ Lục A:

Mẫu Kế Hoạch Chăm Sóc PCA

Kế Hoạch Chăm Sóc PCA

Tên: Ngày:

Sau khi điền kế hoạch Chăm Sóc PCA, đưa một bản sao cho tất cả các nhân viên PCA của quý vị và đưa một bản sao khác 
cho cơ quan PCA của quý vị. Sử dụng bản thẩm định của Y Tá Chăm Sóc Sức Khỏe Công Cộng (Public Health Nurse) để điền 
bản kế hoạch này.

Các sinh hoạt hàng ngày
Đánh dấu vào ô nhận biết mức độ trợ giúp mà quý vị cần để quý vị thực hiện các công việc hàng ngày. Ghi lại nhận xét về 
những nhu cầu đặc biệt mà quý vị có, kể cả những hạn chế về thể chất, những biện pháp đề phòng hoặc những lời nhắc nhở.

Công Việc Không 
Cần 

Giúp Đỡ

Cần 
Giúp Đỡ 
Đôi Chút

Hoàn 
Toàn 
Cần 

Giúp Đỡ

Nhận Xét

Tắm Rửa (tắm bồn/tắm vòi sen/
tắm trên giường)
(kể cả việc đi vào bồn tắm/vòi sen, gội 
đầu và lau rửa thân thể, ra khỏi bồn tắm/
vòi sen, lau khô hoặc tắm trên giường)

Mặc Quần Áo
(bao gồm việc chọn quần áo, lấy quần áo, 
mặc quần áo và/hoặc cởi quần áo)

Vệ Sinh Đầu Tóc
(bao gồm việc chải đầu và làm tóc, đánh 
răng, cạo râu, trang điểm và/hoặc bôi kem 
thoa)

Đi Lại (lái xe)
(bao gồm việc sử dụng xe cộ để lại từ nơi 
này sang nơi khác)

Vận Động (đi bộ)
(bao gồm việc trợ giúp dùng nạng, khung 
tập đi, giữ thăng bằng, hoặc giúp đỡ đi lại 
thông thường)

Vận Động (xe lăn)
(bao gồm việc đẩy xe lăn điều khiển bằng 
tay, dọn đường cho xe lăn, mở cửa, bảo 
trì xe lăn hàng ngày)

An Định Vị Trí 
(bao gồm mức độ trợ giúp cần thiết để 
cảm thấy thoải mái hoặc giảm bớt áp lực 
khi ngồi, ngủ hoặc đặt vị trí của gối hoặc 
nêm.

Đi Vệ Sinh
(bao gồm việc trợ giúp cần thiết cho việc 
lập kế hoạch đi cầu, chăm sóc ống thông 
và/hoặc hậu môn giả, và trợ giúp đi vệ 
sinh thông thường)

Di Chuyển 
(bao gồm việc di chuyển từ vị trí này 
sang vị trí khác. Thí dụ như: di chuyển từ 
giường sang ghế lăn hoặc từ vị trí ngồi 
sang đứng)
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Các trợ giúp sinh hoạt khác
Đánh dấu vào ô cho biết sự trợ giúp mà quý vị cần để thực hiện các công việc hàng ngày. Xin cho biết ý kiến nhận xét về các 
nhu cầu đặc biệt mà quý vị có, kể cả những hạn chế về thể chất, các biện pháp đề phòng hoặc lời nhắc nhở.

Công Việc Sự Trợ Giúp Cần Thiết


Nhận Xét

Lập Kế Hoạch 
các Bữa Ăn và 
Chuẩn Bị Đồ Ăn

Lên Thực Đơ

Đi Mua Đồ Tạp Phẩm

Bỏ thực phẩm vào trong tủ đựng thức ăn hoặc tủ 
lạnh

Chuẩn bị đồ ăn (cắt, gọt, nấu nướng)

Bỏ đồ ăn vào đĩa và đặt trên bàn

Phục vụ đồ ăn

Dọn bàn

Cất đồ ăn còn thừa

Rửa chén đĩa/bỏ chén đĩa vào trong máy rửa 
chén đĩa

Giặt Phân loại quần áo

Bỏ xà bông vào trong máy giặt

Bỏ quần áo vào trong máy giặt

Bỏ quần áo vào trong máy sấy khô

Gập quần áo

Là quần áo

Cất quần áo đi

Các Buổi Hẹn 
Khám

Trợ giúp đưa vào trong xe

Lái xe (hoặc thu xếp cho việc chuyên chở)

Giúp ra/vào tòa nhà và phòng mạch

Ghi danh cho bệnh nhân

Đi vào phòng khám

Ghi chép trong thời gian khám

Mua các loại thuốc theo toa
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Các trợ giúp sinh hoạt khác phần tiếp theo

Công Việc Sự Trợ Giúp Cần Thiết


Nhận Xét

Dọn Dẹp Vệ 
Sinh Nhẹ Nhàng 
Trong Nhà và 
Các Công Việc 
Chính Khác 
Trong Nhà

Quét nhà

Lau nhà

Hút bụi

Quét bụi

Đưa rác ra ngoài

Dọn giường

Lau chùi tủ lạnh

Lau chùi nhà vệ sinh

Mua sắm Chuẩn bị danh sách mua sắm

Trợ giúp ngồi vào xe

Lái xe (hoặc thu xếp phương tiện chuyên chở)

Giúp ra/vào tiệm

Lấy các vật dụng muốn mua từ trên giá hàng

Mang, xách các vật dụng đó

Cất các vạt dụng đó vào nơi cần thiết khi về tới nhà

Đi cùng trong 
các sự kiện 
hoặc các sinh 
hoạt ngoài trời

Ghi chép các sự kiện

Tìm đường đi

Giúp ngồi vào trong xe

Lái xe (hoặc thu xếp phương tiện chuyện chở)

Giúp ra/vào tòa nhà hoặc nơi diễn ra sự kiện

Trợ giúp tại buổi gặp gỡ

Trợ giúp khác:
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Các Nhu Cầu Chăm Sóc Liên Quan Tới Sức Khỏe
Nhận biết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt mà quý vị có. Những nhu cầu này được ghi trong 

bản thẩm định nhu cầu của Y Tá Y Tế Chính Phủ. Đồng thời, cho biết cách nhân viên PCA sẽ giúp 
đỡ quý vị. Kể cả các công việc chăm sóc, thí dụ như: chăm sóc vết thương, chăm sóc đường hô hấp 
không khử trùng, giám sát và các biện pháp đề phòng trường hợp tai biến mạch máu, các nhu cầu vật 
lý trị liệu (các bài tập thể dục cử động, đi lại, trị liệu trong hồ bơi, các bài tập thể dục tăng lực). Sử 
dụng thêm giấy nếu cần.

Bác sĩ hoặc chuyên gia có đủ trình độ của quý vị cần phải hướng dẫn cho nhân viên 
PCA về những công việc chăm sóc này!

Các Nhu Cầu Chăm Sóc Sức Khỏe Đặc Biệt:

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

Hướng Dẫn cho Nhân Viên PCA Trợ Giúp

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

Các Nhu Cầu Chăm Sóc Liên Quan Tới Hành Vi
Kiểm tra lại bản thẩm định của Y Tá Y Tế Chính Phủ để xem có các hành vi nào có thể ảnh hưởng 

tới khả năng sinh hoạt của quý vị tại nhà hoặc trong cộng đồng hay không. Ghi lại những cách mà 
nhân viên PCA cần giúp đỡ quý vị. Sử dụng thêm giấy nếu cần.

Đính kèm Kế Hoạch Can Thiệp Hành Vi với Kế Hoạch Chăm Sóc này

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________
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Phần Phụ Lục B:

Các Mẫu Câu Hỏi Trình Bày Nhiệm Vụ Công Việc

Các Câu Hỏi Về Nhiệm Vụ Công Việc
Sau đây là danh sách những câu hỏi mà quý vị có thể sử dụng để lập một bản trình 
bày về công việc:

Bản Tóm Lược về Công Việc
Những yêu cầu trình độ đối với công việc này là gì? 
(Thí dụ: sự tin tưởng, có thể tuân theo các hướng dẫn, cần phải có bằng lái xe còn hiệu lực, biết 
cách sơ cứu, có thể nâng một trọng lượng nhất định, có kiến thức huấn luyện y tế đặc biệt, v.v...)
Cần có Số An Sinh Xã Hội hoặc giấy phép làm việc tại nước này
Có yêu cầu nào về huấn luyện/học vấn không?
Các nhiệm vụ của công việc này là gì?
Các công việc chăm sóc cá nhân nào cần phải được thực hiện? 
(Thí dụ: tắm, vệ sinh đầu tóc, nấu nướng, giặt, đi vệ sinh, lái xe và di chuyển)
Có sự ưu tiên nào không? 
(Thí dụ: là người yêu động vật, là người hút thuốc hoặc không hút thuốc, các kỹ năng về ngôn 
ngữ)
Thời gian ca làm việc là gì?
Mức lương là bao nhiêu?

■
■

■
■
■
■

■

■
■
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Phần Phụ Lục C:
Mẫu Bản Trình Bày Công Việc Của Nhân Viên 
PCA

Bản Trình Bày Công Việc Của Nhân 
Viên PCA
Nhân Viên Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân
NHIỆM VỤ: Nhân viên trợ giúp chăm sóc cá nhân 

sẽ giúp chủ nhân trong các sinh hoạt hàng ngày. Chủ 
nhân là một người đàn ông 25 tuổi, bị tàn tật về thể 
chất, sống trong căn hộ riêng, và sử dụng xe lăn. Các 
sinh hoạt cụ thể gồm có: giúp tắm rửa, mặc quần 
áo, vệ sinh cá nhân, đi vệ sinh (kể cả đi tiểu tiện và 
đại tiện), ăn uống, di chuyển lên xuống xe lăn, dùng 
thuốc và tập thể dục cử động. Công việc này cũng 
liên quan tới việc chuẩn bị bữa ăn, làm vệ sinh nhà 
cửa, mua sắm, giặt giũ hoặc các công việc nhà khác. 
Công việc này cũng yêu cầu phải có bằng lái xe hợp 
lệ cho tiểu bang Minnesota cấp, vì thỉnh thoảng nhân 
viên này sẽ lái chiếc xe van đã được điều chỉnh cho 
phù hợp với chủ nhân đó. 
HỌC VẤN VÀ KINH NGHIỆM: Không có yêu 

cầu cụ thể, tuy nhiên ưu tiên người có một số kinh 
nghiệm trong việc phục vụ người tàn tật tại gia.
MỨC LƯƠNG: từ $9.50 cho tới $11.50 một giờ 

tùy thuộc vào kinh nghiệm.
QUYỀN LỢI: Bảo hiểm sức khỏe, nghỉ phép và 

nghỉ đau bệnh, bồi thường lao động.
GIỜ LÀM VIỆC: 2 giờ một ngày vào buổi sáng 

sớm, thường là từ 6 tới 8 giờ sáng, và một số giờ 
vào ngày nghỉ cuối tuần.
CÁC YÊU CẦU KHÁC: Người được chọn 

sẽ phải tới đúng giờ, đáng tin cậy, và có thể làm 
việc độc lập và tình trạng vệ sinh cá nhân sạch sẽ. 
Người được chọn phải qua thủ tục kiểm tra xác 
minh lý lịch.

Trích từ Cẩm Nang Huấn Luyện của Bộ Tài Trợ và Chính Sách 
Chăm Sóc Sức Khỏe của Tiểu Bang Colorado (State of Colora-
do Department of Health Care Policy and Financing) (CDAS).

Cần Nhân Viên Trợ Giúp Cá Nhân
Tóm Tắt về Công Việc:
Nhân viên trợ giúp cá nhân sẽ cung cấp các công 

việc trợ giúp quan trọng cho một người bị tàn tật về 
thể chất.

Yêu cầu:
Phải là người đáng tin cậy, không dùng ma túy 
hoặc uống rượu, và có thể tuân theo các chỉ dẫn
Phải chích ngừa đầy đủ, đã làm xét nghiệm 
bệnh lao và chích ngừa bệnh viêm gan B
Phải có kinh nghiệm huấn luyện sơ cứu cơ bản 
và chứng nhận hô hấp hồi sức tim phổi
Phải có khả năng nâng được 100 pound
Phải có bằng lái xe do tiểu bang cấp
Phải có Số An Sinh Xã Hội hoặc giấy phép làm 
việc tại quốc gia này

Các nhiệm vụ:
Các nhiệm vụ của công việc này bao gồm nhưng 
không giới hạn tới:

Các dịch vụ chăm sóc cá nhân, thí dụ như tắm 
rửa, chăm sóc da, gội đầu, vệ sinh đầu tóc, 
chăm sóc răng, giúp ra vào giường và giúp 
dùng thuốc
Giúp đi đại tiện, tiểu tiện bằng cách chèn ống 
thông, đổ ống thông và thay túi nước dịch ở hậu 
môn giả
Giúp di chuyển, tập thể dục cử động, và các 
sinh hoạt khác nhằm tăng sức mạnh cơ bắp, tự 
chăm sóc và sống tự lập
Vệ sinh nhà cửa, kể cả hút bụi, lau phòng vệ 
sinh, dọn giường, v.v...
Đi chợ, mua đồ tạp phẩm và vật dụng cá nhân
Thỉnh thoảng lái xe
Tham gia các chương trình học tập tại chức về 
tình trạng tàn tật của chủ nhân
Chăm sóc động vật

Lịch làm việc:
Có thể làm việc từ thứ Hai tới thứ Sáu, từ 7 giờ 

sáng tới 9 giờ 30 sáng và từ 6 giờ 30 chiều tới 9 giờ 
tối. Thỉnh thoảng làm việc vào các ngày cuối tuần.

Mức lương:
Từ $9 tới $11 mỗi giờ, tùy thuộc vào trình độ và 

kinh nghiệm.
Trích từ tài liệu Quản Lý Trợ Giúp Cá Nhân: Hướng Dẫn 
Cho Thân Chủ của Hiệp Hội Cựu Chiến Binh Bại Liệt Hoa 
Kỳ (Paralyzed Veterans of America’s Managing Personal 
Assistance: A Consumer’s Guide)

■

■

■

■
■
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■
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■
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Phần Phụ Lục D:

Mẫu Đơn Xin Việc

Mẫu Đơn Xin Việc: Xin Viết Bằng Chữ in hoặc Đánh
Tên    Tên Gọi Tên Đệm Họ

Địa Chỉ Thành Phố Tiểu Bang Số Zip Code

Số điện thoại (   ) Số An Sinh Xã Hội Số Bằng Lái Xe Tiểu Bang Cấp:

Học Vấn:

Tên Thành Phố/Tiểu Bang
Số Năm Đi 

Học
Ngày Tốt 
Nghiệp

Trung Học

Đại Học

Trình Độ Học Vấn Khác

Quá Trình Làm Việc:
1. Hãng Sở Số điện thoại 

(   )

Từ Tới Chức Vụ hoặc Chức Danh

Tên của Giám Thị

Lý do thôi việc

2. Hãng Sở Số điện thoại 
(   )

Từ Tới Chức Vụ hoặc Chức Danh

Tên của Giám Thị

Lý do thôi việc

3. Hãng Sở Số điện thoại 
(   )

Từ Tới Chức Vụ hoặc Chức Danh

Tên của Giám Thị

Lý do thôi việc

—Lật sang trang sau—
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Quý vị có thể làm việc vào những ngày nào? Những giờ nào?

Quý vị có thể làm việc khi có thông báo gấp không?     Có     Không Quý vị có muốn làm thêm giờ không?  Có   Không

Xin điền phần thông tin chứng nhận về nơi làm việc:
1. Tên Số điện thoại (   )

Tên Thành Phố/Tiểu Bang

Mối liên hệ với quý vị

Tôi có thể liên lạc với người này không? Có Không

2. Tên Số điện thoại (   )

Tên Thành Phố/Tiểu Bang

Mối liên hệ với quý vị

Tôi có thể liên lạc với người này không? Có Không

3. Tên Số điện thoại (   )

Tên Thành Phố/Tiểu Bang

Mối liên hệ với quý vị

Tôi có thể liên lạc với người này không? Có Không

Tôi xác nhận rằng tất cả những dữ kiện khai trong tờ đơn này là đúng và đầy đủ. Khi ký tên vào tài liệu này, tôi cho phép liên 
lạc với những người chứng nhận của tôi để xác nhận thêm và tiến hành xác minh lý lịch nếu cần thiết.

Chữ ký Ngày
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Phần Phụ Lục E:

Các Cuộc Phỏng Vấn Và Luật Pháp

Có một số câu hỏi mà quý vị không bao giờ được hỏi trong khi tìm hoặc phỏng vấn đương đơn. Nếu 
quý vị hỏi những câu hỏi này, quý vị sẽ vi phạm Luật Nhân Quyền của Tiểu Bang Minnesota (Minne-
sota Human Rights Act). Sau đây là những qui định hướng dẫn về những gì quý vị có thể hoặc không 
thể hỏi hoặc làm trong một buổi phỏng vấn.

Chủ đề KHÔNG Hỏi hoặc Làm Có thể Hỏi hoặc Làm
Tình Trạng Hôn 
Nhân

Anh/chị đã lập gia đình chưa? Vẫn đang 
còn độc thân? Đã ly dị? Đã đính hôn? Đã ly 
hôn? Tên Thời Con Gái? 

SAu KHi tuyển dụng, chỉ cần biết tình trạng 
hôn nhân để sử dụng cho các mục đích về 
bảo hiểm hoặc thuế

Con cái Anh/chị có con cái ở nhà không? Các cháu 
bao nhiêu tuổi? Ai là người chăm sóc các 
cháu? Anh/chị có dự định có con không?

SAu KHi tuyển dụng, chỉ cần biết số con và 
tuổi của những đứa con để sử dụng vì mục 
đích bảo hiểm

Nhà cửa Anh/chị có phải là chủ căn nhà của anh/chị 
không? Anh/chị thuê nhà phải không? Anh/
chị sống trong một căn hộ hay trong một 
ngôi nhà?

Nếu anh/chị không có điện thoại, làm thế 
nào tôi có thể gặp được anh/chị?

Hồ Sơ Hình Sự Anh/chị đã bao giờ bị bắt hoặc bị bỏ tù 
chưa?

Nếu như phải xác minh lý lịch, quý vị có thể 
hỏi, “Anh/chị đã bao giờ bị kết tội là phạm 
trọng tội chưa?”

Tình Trạng Phục 
Vụ Quân Đội

Anh/chị xuất ngũ theo kiểu nào? Anh/chị đã 
phục vụ trong binh chủng nào?

Anh/chị có phải là cựu chiến binh không? 
Anh/chị có kinh nghiệm phục vụ trong quân 
đội liên quan tới công việc hay không?

Quốc gia nơi 
xuất thân

Anh/chị là người mang quốc tịch nước nào? 
Quốc tịch của cha (mẹ) đương đơn. Là 
người sinh ra tại đây hay người nhập tịch? 
Các ngôn ngữ mà đương đơn thường sử 
dụng.

Anh/chị có phải là công dân Hoa Kỳ không? 
Nếu không, anh/chị có quyền cư ngụ hợp 
pháp tại Hoa Kỳ không? Có thể hỏi về 
những ngôn ngữ mà đương đơn sử dụng và 
viết thành thạo.

Tuổi Anh/chị bao nhiêu tuổi? Anh/chị đã trên 18 tuổi chưa? Có thể hỏi về 
tuổi khi nhân viên phải ở lứa tuổi tối thiểu 
mà luật pháp cho phép.
SAu KHi tuyển dụng, có thể hỏi về tuổi tác 
và ngày tháng năm sinh chính xác.

Nguồn gốc dân 
tộc

Bất kỳ câu hỏi nào về nguồn gốc dân tộc. 
Bất kỳ lưu ý nào về màu da

Tôn giáo SAu KHi tuyển dụng, quý vị có thể hỏi về 
những tín ngưỡng tôn giáo có thể gây trở 
ngại tới công việc
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Phần Phụ Lục F:
Các Tờ Mẫu Kiểm Tra Chứng Nhận Cá Nhân Và 
Nơi Làm Việc

Mẫu Chứng Nhận Nơi Làm Việc
Tên của Đương Đơn:

Tên của Hãng Sở:

Số Điện Thoại của Hãng Sở:

Địa Chỉ của Hãng Sở:

Tên/Chức Vụ của Giám Thị:

Tôi, _________________________________________, cho phép______________________________________
 (Đương đơn) (Giám thị)

Tiết lộ dữ kiện để họ_____________________________________________________có thể đánh giá thêm năng 
lực trình độ của tôi. Thân chủ

Chữ Ký của Đương Đơn:

Ngày:
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Mẫu Chứng Nhận Cá Nhân
Tên của Đương Đơn:

Tên của Người Chứng Nhận:

Số Điện Thoại của Người Chứng Nhận:

Mối quan hệ với đương đơn:

Tôi, _________________________________________, cho phép______________________________________
 (Đương đơn) (Người chứng nhận)

Tiết lộ dữ kiện để họ_____________________________________________________có thể đánh giá thêm năng 
lực trình độ của tôi. (Thân chủ)

Chữ Ký của Đương Đơn:

Ngày:
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Phần Phụ Lục G:
Các Câu Hỏi Cho Cuộc Phỏng Vấn Trực Tiếp 
Để Tuyển Chọn Nhân Viên PCA

Sau đây là danh sách các câu hỏi mẫu mà quý vị có thể đưa vào trong bản mô tả công việc:

1. Anh/chị đã bao giờ làm nhân viên PCA chưa? Ở đâu? Trong bao lâu?

2. Anh/chị có kinh nghiệm làm việc với những người tàn tật không?

3. Tại sao anh/chị muốn làm nhân viên PCA?

4. Anh/chị đang tìm công việc tạm thời hay công việc cố định? 

5. Anh/chị có làm công việc nào khác nữa không?

6. Anh/chị thích hoặc không thích những gì về những công việc đó?

7. Tại sao anh chị lại thôi làm những công việc đó?

8. Mô tả công việc và những nhiệm vụ họ sẽ cần phải thực hiện. Sau đó, hỏi xem anh/chị có cảm 
thấy không thoải mái với bất kỳ nhiệm vụ nào trong số này không? Tại sao?

9. Anh/chị thích làm công việc được hoạch định trước hay là công việc linh hoạt hơn (thí dụ như 
giờ làm việc thông thường hay là kế hoạch làm việc thay đổi)?

10. Cho tôi biết một sai sót mà anh/chị đã phạm phải trong công việc trước đó và anh/chị đã giải 
quyết sai sót đó như thế nào?

11. Anh/chị tới nơi làm việc như thế nào?

12. Anh/chị có thể làm việc vào những giờ và ngày nào?

13. Bất kỳ người nào làm công việc PCA đều phải đạt yêu cầu về xác minh lý lịch. Vấn đề này có 
gây rắc rối gì không?
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Phần Phụ Lục H:
Các Mẫu Câu Hỏi Kiểm Tra Người Chứng Nhận 
Để Tuyển Chọn Nhân Viên PCA

PNên bắt đầu cuộc đàm thoại bằng cách cho biết tại sao quý vị lại kiểm tra người chứng nhận này và 
sau đó giải thích ngắn gọn về nhiệm vụ công việc. Sau đó, quý vị có thể bắt đầu đặt các câu hỏi.

Sau đây là danh sách các câu hỏi mà quý vị có thể hỏi một người chứng nhận nơi làm việc cho 
một nhân viên có thể được tuyển dụng làm nhân viên PCA:

1. Người này đã làm việc cho quý vị trong bao nhiêu lâu?

2. (điền tên) có đáng tin cậy không?

3. Việc đi làm của (điền tên) như thế nào?

4. Quý vị có nghĩ là (điền tên) là người trung thực không?

5. (điền tên) đã giám sát công việc như thế nào?

6. (điền tên) có thể làm việc độc lập không?

7. (điền tên) có hòa thuận với các nhân viên khác không?

8. Quý vị có thuê lại (điền tên) không?

Sau đây là danh sách các câu hỏi quý vị có thể hỏi một người chứng nhận cá nhân cho một nhân 
viên có thể được tuyển dụng làm nhân viên PCA:

1. Mối quan hệ của quý vị với (điền tên) là gì?

2. Quý vị quen (điền tên) trong bao lâu?

3. Theo ý kiến của quý vị, (điền tên) có phải là người đáng tin cậy không?

4. Nếu ở địa vị của tôi, quý vị có muốn (điền tên) làm việc cho quý vị không?

5. Có những điều đặc biệt nào, kể cả tốt hoặc xấu, mà tôi cần biết về (điền tên) trước khi tuyển 
dụng họ không?
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Phần Phụ Lục I:

Các Bản Hợp Đồng Mẫu

Hợp đồng giữa 
 Thân chủ

và  địa chỉ  là Cơ Sở Cung Cấp 
Dịch Vụ Lựa Chọn PCA đã đăng ký hành nghề với Tiểu Bang Minnesota.

Mục đích
Chúng tôi ký hợp đồng này để trở thành nhà đồng cung cấp các dịch vụ PCA cho Thân Chủ sử dụng

 , nơi cung cấp dịch vụ Lựa Chọn PCA.

 

Điều khoản
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày  (ngày dịch vụ bắt đầu) và sẽ tiếp tục có 
hiệu lực cho tới khi một trong hai bên quyết định chấm dứt hợp đồng.

Các Vai Trò và Trách Nhiệm Của Thân Chủ
Là một thân chủ sử dụng  là cơ quan cung cấp dịch vụ 

Lựa Chọn PCA của tôi, tôi, hoặc bên có trách nhiệm của tôi, đồng ý chịu các trách nhiệm sau đây:
1. Chịu trách nhiêm đối với sức khỏe và sự an toàn của tôi, có nghĩa là tôi sẽ tìm nhân viên hoặc 

sự trợ giúp để bảo đảm đáp ứng được các nhu cầu về sức khỏe và sự an toàn của tôi.
2. Bảo đảm rằng tôi đáp ứng các điều kiện về sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng một Cơ Sở Cung 

Cấp Dịch Vụ Lựa Chọn PCA. Những điều kiện này bao gồm, nhưng không nhất thiết phải giới 
hạn tới:

thân chủ phải có khả năng chỉ dẫn việc chăm sóc riêng cho thân chủ đó, hoặc bên có trách 
nhiệm đối với thân chủ phải sẵn sàng chỉ dẫn dịch vụ chăm sóc do nhân viên trợ giúp cá 
nhân cung cấp;
thân chủ hoặc bên có trách nhiệm phải biết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của thân chủ đó 
và có thể truyền đạt lại các nhu cầu này một cách hiệu quả;
nhân viên y tá y tế chính phủ của quận sở tại phải tiến hành một buổi thẩm định trực tiếp ít 
nhất là mỗi năm một lần, hoặc khi có thay đổi đáng kể về tình trạng của thân chủ hoặc thay 
đổi về nhu cầu đối với các dịch vụ trợ giúp cá nhân;
những thân chủ chọn sử dụng chương trình chăm sóc chung phải sử dụng 

; và
các bên phải tuân theo các bản hợp đồng được ký hết như là những chủ nhân chung với 

.
3. Là chủ nhân chung với , Tôi sẽ ký kết các bản hợp 

đồng với từng nhân viên PCA và Chuyên Gia Có Đủ Trình Độ (QP) của tôi trước khi tôi nhận 
dịch vụ của họ. 

4. Ràng buộc bởi tất cả các trách nhiệm của Thân Chủ như được qui định trong các bản hợp đồng 
trình bày về trách nhiệm của thân chủ đó  và các 
nhân viên trợ giúp cá nhân và các chuyên gia có trình độ mà tôi muốn tuyển dụng.

•

•

•

•

•

Bản Hợp Đồng Giữa Thân Chủ và Người Cung Cấp Dịch Vụ Lựa Chọn PCA
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5. Ràng buộc bởi tất cả các qui định trong  Cẩm nang 
hướng dẫn về Chương Trình Thân Chủ.

6. Thiết lập mức lương trả theo giờ và các quyền lợi cho nhân viên PCA và nhân viên QP của tôi 
trong phạm vi thỏa thuận với  như được qui định 
trong Giá Biểu Của Thân Chủ (Consumer Pricing Schedule).

Các Vai Trò và Trách Nhiệm Của Cơ Sở Cung Cấp
Là cơ sở cung cấp dịch vụ Lựa Chọn PCA của quý vị, 

đồng ý đảm nhiệm các công việc sau đây:

1. Ghi danh và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn với tư cách là Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Lựa Chọn 
PCA với Bộ Dịch Vụ Nhân Sự Minnesota, kể cả việc đạt yêu cầu về thủ tục thẩm tra lý lịch.

2. Là chủ nhân chung với Thân Chủ hoặc bên có trách nhiệm, ký các bản hợp đồng với mỗi nhân 
viên PCA và/hoặc Chuyên Gia Có Đủ Trình Độ mà thân chủ quyết định tuyển dụng trước khi 
dịch vụ được cung cấp cho Thân Chủ đó.

3. Ràng buộc bởi tất cả  các trách nhiệm được qui 
định trong các bản hợp đồng với mỗi nhân viên PCA và Chuyên Gia Có Đủ Trình Độ mà thân 
chủ quyết định tuyển dụng.

4. Trả lương cho (các) nhân viên trợ giúp cá nhân theo mức lương mà Thân Chủ quyết định, 
không vượt quá các qui định hướng dẫn trong  
Giá Biểu Của Thân Chủ. Xin xem Các Bản Hợp Đồng Cá Nhân giữa, 

 Thân Chủ và PCA để biết mức lương trả cho từng 
nhân viên PCA.

5. Trả lương cho chuyên gia có trình độ (nếu có) theo mức lương do thân chủ quyết định, không 
vượt quá các qui định hướng dẫn trong  Giá Biểu 
Của Thân Chủ. Xin xem Các Bản Hợp Đồng cá nhân giữa

  Thân Chủ và QP để biết mức lương trả cho từng QP.

Tuân Thủ Pháp Luật
Cả hai bên đều có trách nhiệm tuân theo tất cả các qui định và qui chế liên quan tới chương 

trình Lựa Chọn PCA. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn tới: Đạo Luật Về Người Dễ bị 
tổn thương (Vulnerable Adults Act) của tiểu bang, Sự riêng tư Của Dữ Kiện (Data Privacy), 
các qui chế về PCA, bao gồm cả việc trợ giúp dùng thuốc và các điều luật của Bộ Lao Động 
(Department of Law) về vấn đề làm việc ngoài giờ.

Hủy bỏ và Sửa đổi
Cả hai bên đều có thể quyết định hủy bỏ hoặc chỉnh sửa hợp đồng này vào bất kỳ lúc nào bằng 

cách gửi thư thông báo.

Ký tên _______________________________________________  ________________________
 Thân chủ / Bên có trách nhiệm Ngày

Ký tên _______________________________________________  ________________________
 Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ PCA Ngày
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Giá Biểu Của Thân Chủ
Cho 

 
Thân chủ

Ngày Có Hiệu Lực: 

Các mức giá này tiếp tục có hiệu lực cho tới khi có thông báo thêm và thay thế cho các mức giá đã 
công bố trước đó. 

Mức Lương Trả Theo Giờ cho các nhân viên PCA và QP

Mức Lương Trả Theo Giờ Tối Đa được phép trả cho $______________________________
Các Nhân Viên Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân:

Mức Lương Trả Theo Giờ Tối Đa được phép trả cho $______________________________
Các Chuyên Gia Có Đủ Trình Độ:

Các Mức Quyền Lợi dành cho nhân viên PCA và QP

Hiện tại không có thêm các quyền lợi khác.  
sẽ thông báo cho quý vị khi có các quyền lợi đó. Tất cả các mức quyền lợi sẽ được khấu trừ hoặc 
hoàn trả vào ngân phiếu lương của nhân viên.

HOẶC

Quyền lợi thứ 1: $ ____________________ theo lương trả

Quyền lợi thứ 2: $ ____________________ theo lương trả  

Quyền lợi thứ 3: $ ____________________ theo sự giới thiệu – được làm việc trong 3 tháng

Quyền lợi thứ 4: $ ____________________ tính theo dặm

Các quyền lợi tùy thuộc vào năng lực trình độ. Liên lạc với  
để biết thêm chi tiết và ghi danh cho các nhân viên vào bất kỳ chương trình quyền lợi nào trong  
số này.

Các Lệ Phí Hành Chính
 giữ $  / giờ—các nhân viên PCA và

$  / giờ–Các QP như là lệ phí hành chính. Khoản lệ phí này trả cho các dịch vụ     
_chương trình được tăng cường và chi phí cho bên trung gian tài chính bao gồm:

Xác minh lý lịch

Lệ Phí Thiết Lập PCA/QP trả một lần

Thanh toán lương

Bảo Hiểm và Các Khoản Thuế Trách Nhiệm Của Chủ Nhân

Các Hoạt Động Tuyển Dụng và Ngoại giao, Thiết Lập Chương Trình

  ____________________________________  ____________________________________
  Thân chủ Ngày Thân chủ Ngày

■

■

■

■

■
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Hợp đồng cho Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ và PCA
Các Dịch Vụ Nhân Viên Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân

Hợp đồng này được lập _____________vào ngày_______________________, 20_____, bởi và 
giữa  (PCA), ___________________________________________________________địa chỉ

_______________________________________________________là Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ 
Lựa Chọn PCA đã đăng ký hành nghề với Tiểu Bang Minnesota và 
___________________________________________________, theo đây được gọi là Thân Chủ,  
và ___________________________________________________, theo đây được gọi là Nhân Viên 
Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho tới khi bất kỳ bên nào quyết định chấm 
dứt hợp đồng này bằng văn bản.

Mục đích
Chúng tôi ký hợp đồng này để cung cấp các dịch vụ trợ giúp chăm sóc cá nhân cho Thân Chủ.

Các Vai Trò và Trách Nhiệm Của Thân Chủ
Là thân chủ sử dụng  là cơ sở cung cấp dịch vụ Lựa 

Chọn PCA của tôi, tôi, hoặc bên có trách nhiệm của tôi, đồng ý đảm nhiệm các công việc sau đây:

1. Chịu trách nhiêm đối với sức khỏe và sự an toàn của tôi, có nghĩa là tôi sẽ tìm nhân viên hoặc 
sự trợ giúp để bảo đảm đáp ứng được các nhu cầu về sức khỏe và sự an toàn của tôi.

2. Thiết lập và sửa đổi, khi cần thiết, một kế hoạch dịch vụ chăm sóc trong đó có ghi chi tiết các 
nhu cầu về chăm sóc và an toàn, sức khỏe của tôi và thời biểu dựa trên giấy kê toa của bác sĩ 
và bản thẩm định của nhân viên y tá y tế chính phủ. Kế hoạch này có thể được thiết lập và sửa 
đổi với sự trợ giúp của bác sĩ và/hoặc chuyên gia có đủ trình độ nếu tôi quyết định thuê một 
người.

3. Tuyển dụng, phỏng vấn và thuê Nhân Viên Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân (PCA) của riêng tôi. 
Tất cả các nhân viên đều phải đạt yêu cầu về thẩm tra lý lịch, được tiến hành bởi  

, để bảo đảm là trước đây họ không có hồ sơ phạm 
tội khiến họ không hội đủ điều kiện được thuê làm nhân viên trợ giúp chăm sóc cá nhân.

4. Bảo đảm là nhân viên PCA được tuyển dụng có thể thực hiện thỏa đáng các công việc và dịch 
vụ chăm sóc mà tôi cần.

5. Là chủ nhân chung với , ký bản hợp đồng với mỗi 
nhân viên PCA của tôi trước khi tôi nhận các dịch vụ của họ.

6. Giới thiệu các cá nhân tới  để điền các tờ mẫu thích 
hợp để được trả lương với tư cách là nhân viên PCA của tôi.

7. Bảo đảm là tôi có đủ nhân viên hoặc sự trợ giúp dự phòng trong trường hợp nhân viên PCA 
thường xuyên làm việc không thể thực hiện các nhiệm vụ của họ theo đúng thời biểu. 

8. Cung cấp buổi hướng dẫn thông tin và huấn luyện cho nhân viên PCA của tôi. Tôi có thể yêu 
cầu chuyên gia có đủ trình độ của tôi trợ giúp tôi nếu tôi muốn có một chuyên gia như vậy.

9. Tuyển dụng, phỏng vấn và thuê chuyên gia có đủ trình độ của riêng tôi nếu tôi muốn được 
trợ giúp cung cấp thông tin, giám sát, huấn luyện, và/hoặc đánh giá nhân viên PCA của tôi 
hoặc thiết lập kế hoạch dịch vụ của tôi dựa trên những lời khuyên của bác sĩ và kết quả thẩm 
định của y tá y tế chính phủ. Tôi hiểu rằng chuyên gia có đủ trình độ đó phải là một Y Tá Đã 
Đăng Ký Hành Nghề (Registerd Nurse) (RN), Nhân Viên Xã Hội Có Giấy Phép Hành Nghề 
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(Licensed Social Worker) hoặc Chuyên Gia Về Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Profes-
sional) và phải đạt yêu cầu về thẩm tra lý lịch, được thực hiện bởi, để bảo đảm là trước đây 
họ chưa từng phạm tội khiến họ không hội đủ điều kiện được thuê làm chuyên gia có trình 
độ. , để bảo đảm là trước đây họ chưa từng phạm tội 
khiến họ không hội đủ điều kiện được thuê làm chuyên gia có trình độ.

10. Xác minh hoặc cung cấp tài liệu bằng chứng về năng lực của chuyên gia có trình độ mà tôi đã 
chọn nếu tôi muốn có một chuyên gia như vậy.

11. Thường xuyên giám sát và đánh giá nhân viên PCA của tôi với sự trợ giúp, nếu cần, của bác sĩ 
của tôi hoặc chuyên gia có trình độ nếu tôi muốn có một người.

12. Lập kế hoạch làm việc cho nhân viên PCA của tôi.

13. Quản lý việc sử dụng số giờ/đơn vị đã được phân công cho PCA của tôi để bảo đảm là tôi 
không sử dụng vượt quá số giờ/đơn vị đã được phân định trong kế hoạch dịch vụ của tôi.

14. Phải tuân theo các qui chế của Bộ Lao Động (Department of Labor) về làm việc ngoài giờ. 
Tôi sẽ cố gắng hết sức để quản lý lịch làm việc của nhân viên PCA để tránh phải trả lương làm 
việc ngoài giờ. Nếu cần phải trả lương làm việc ngoài giờ, tôi sẽ liên lạc với  

 Điều Phối Viên Chương Trình (Program Coordina-
tor) trước để xin chấp thuận hoặc có các biện pháp thay thế khác.

15. Giám sát, bảo đảm sự chính xác và xác nhận thời gian làm việc của các nhân viên PCA của tôi. 
Ký các tờ ghi thời gian làm việc đã được xác nhận cho nhân viên PCA của tôi. Các tờ ghi thời 
gian làm việc được nộp cho  hàng tuần và phải tới 
được  văn phòng trễ nhất là buổi trưa thứ Tư để bảo 
đảm trả lương đúng lịch. Xem Lịch Trả Lương (Payroll Schedule) để biết các ngày Trả Lương. 
Quý vị có thể nộp tờ ghi thời gian làm việc qua dịch vụ Bưu Chính Hoa Kỳ, qua Fax hoặc đích 
thân mang tới nộp cho  văn phòng.

16. Thông báo cho Y Tá Y Tế Chính Phủ của quận, điều phối viên dịch vụ miễn trừ hoặc người 
thích hợp khác khi tới thời hạn tái thẩm định yêu cầu về các dịch vụ PCA của tôi hoặc có thay 
đổi về tình trạng hoặc thay đổi về mức dịch vụ mà tôi cần. Tôi sẽ thông báo cho họ về ý định 
của tôi trong việc sử dụng Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Lựa Chọn PCA.

17. Thông báo  về các ngày nằm viện của tôi trong suốt 
thời hạn hợp đồng dịch vụ.

18. Cho nhân viên PCA của tôi nghỉ việc nếu cần thiết. Tôi sẽ thông báo ngay 
  khi cho nghỉ việc và ngày quyết định bắt đầu có 

hiệu lực. Tôi sẽ thông báo nếu cần được giúp đỡ khi cho nghỉ việc một nhân viên. 
 nếu cần trợ giúp sa thải một nhân viên.

19. Liên lạc với  Điều Phối Viên 
Chương Trình trong trường hợp có khiếu nại về hóa đơn hoặc việc thanh toán 

 để phúc đáp kịp thời đối với tất cả các yêu cầu.

20. Thông báo  bằng văn bản nếu tôi muốn chấm dứt 
hợp đồng này vào bất kỳ lúc nào.
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Các Vai Trò và Trách Nhiệm Của Cơ Sở Cung Cấp
  Là cơ sở cung cấp dịch vụ Lựa Chọn PCA của quý vị, 

tôi đồng ý đảm nhận các trách nhiệm sau đây:

1. Đăng ký và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn với tư cách là Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Lựa Chọn 
PCA với Bộ Dịch Vụ Nhân Sự Tiểu Bang Minnesota, kể cả việc đạt yêu cầu về thẩm tra lý 
lịch.

2. Là chủ nhân chung với thân chủ hoặc bên có trách nhiệm, ký kết bản hợp đồng với mỗi nhân 
viên PCA mà Thân Chủ quyết định thuê trước khi các dịch vụ được cung cấp cho Thân Chủ 
đó.

3. Tiết lộ, yêu cầu và thẩm tra lý lịch theo đạo luật cấp phép về dịch vụ nhân sự của Tiểu Bang 
MN cho tất cả các nhân viên PCA được giới thiệu

4. Gửi hóa đơn cho Bộ Dịch Vụ Nhân Sự hoặc chương trình chăm sóc sức khỏe thích hợp để trả 
tiền cho các dịch vụ trợ giúp chăm sóc cá nhân đã được cung cấp.

5. Trả lương cho (các) nhân viên chăm sóc cá nhân theo mức lương mà thân chủ quyết định, như 
được ghi trong  Giá Biểu Của PCA.

6. Quản lý các quyền lợi áp dụng cho các nhân viên trợ giúp cá nhân và các chuyên gia có đủ 
trình độ theo thoả thuận giữa thân chủ, PCA và 
Điều Phối Viên Chương Trình. Xem phần Giá Biểu Của PCA để biết các mức quyền lợi cụ thể.

7. Trích và xóa bỏ tất cả các khoản thuế tiểu bang và liên bang áp dụng từ ngân phiếu lương của 
nhân viên trợ giúp chăm sóc cá nhân.

8. Thu xếp và trả phần thuế khấu trừ vào lương, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm bồi thường lao 
động và bảo hiểm trách nhiệm phải trả cho các nhân viên.

9. Phát ngân phiếu lương hai tuần một lần theo Lịch Trả Lương.

10. Lưu giữ hồ sơ về số giờ làm việc của các nhân viên chăm sóc cá nhân và chuyên gia có đủ 
trình độ (nếu có).

11. Trợ giúp thân chủ cho nghỉ việc các nhân viên PCA nếu thân chủ yêu cầu làm như vậy.

12. Thẩm định lệ phí hành chính cho việc cung cấp các dịch vụ của Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Lựa 
Chọn PCA. Xem phần Giá Biểu Của PCA để biết Các Mức Lệ Phí Hành Chính hiện tại.

13. Bảo đảm  không liên quan tới người nhận hoặc 
nhân viên chăm sóc cá nhân.

14. Bảo đảm sự tiếp xúc gần gũi về mặt khoảng cách giữa người nhận và nhân viên trợ giúp chăm 
sóc cá nhân.

Các Vai Trò và Trách Nhiệm Của Nhân Viên Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân
Là nhân viên trợ giúp chăm sóc cá nhân được thuê làm việc bởi Thân Chủ và 

, Tôi đồng ý nhận các trách nhiệm sau đây:

1. Ký bản hợp đồng với thân chủ và  với tư cách là 
chủ nhân chung, trước khi cung cấp các dịch vụ cho thân chủ đó.

2. Điền tất cả các tờ mẫu yêu cầu và cung cấp các dữ kiện cần thiết  
, bao gồm việc xác minh lý lịch, trước khi cung cấp 

các dịch vụ cho Thân Chủ.
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3. Đạt yêu cầu về thẩm tra lý lịch, là một tiêu chuẩn hội đủ điều kiện để làm nhân viên trợ giúp 
chăm sóc cá nhân.

4. Được Thân Chủ huấn luyện với sự trợ giúp của một chuyên gia có đủ trình độ (nếu có), để bảo 
đảm là tôi có thể chu toàn tất cả các nhiệm vụ trong kế hoạch chăm sóc của thân chủ đó. 

5. Làm việc theo thời gian biểu do Thân Chủ quyết định, thông báo cho Thân Chủ về những thay 
đổi càng sớm càng tốt để thu xếp người trợ giúp dự phòng.

6. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc cá nhân cho Thân Chủ như được qui định trong kế hoạch 
chăm sóc của họ, sau khi đã có những hướng dẫn bằng văn bản và bằng miệng của Thân Chủ 
đó.

7. Trợ giúp các sinh hoạt hàng ngày (ADLs) theo chỉ dẫn.

8. Thông báo cho Thân Chủ về tất cả những thay đổi về thể chất có thể nhìn thấy được mà có thể 
cần phải được chữa trị.

9. Giữ kín các thông tin liên quan tới đời tư của Thân Chủ và tuân theo qui định về tính riêng tư 
của dữ kiện.

10. Tuân thủ và lưu ý tới các hướng dẫn thường xuyên của Thân Chủ.

11. Tôn trọng tính riêng kín về tài sản cá nhân của Thân Chủ.

12. Khi làm việc trong nhà của Thân Chủ, duy trì cách cư xử như là một nhân viên chuyên nghiệp 
và chú trọng tới các hoạt động liên quan tới công việc. Thực hiện các nhiệm vụ một cách đúng 
đắn, duy trì và tôn trọng các quyền và phẩm cách của Thân Chủ.

13. Có mặt khi làm việc với Thân Chủ trong môi trường phục vụ của họ, và chỉ ra về khi ca làm 
việc đã kết thúc.

14. Giao tiếp một cách tôn trọng và trực tiếp với Thân Chủ về các dịch vụ.

15. Khi trợ giúp Thân Chủ về việc đi lại, request that seat restraints are used properly and con-
sistenly.

16. Tuân theo các thủ tục về an toàn và cố gắng nhận biết các nhu cầu về an toàn của chính mình 
và các nhu cầu về an toàn của Thân Chủ.

17. Trợ giúp Thân Chủ khi họ tham gia các sinh hoạt trong cộng đồng, các mối quan hệ và liên 
quan tới những người khác.

18. Tuân theo các chính sách, thủ tục và việc huấn luyện do Thân Chủ cung cấp và/hoặc

19. Nếu tôi không thể tránh được việc đi trễ theo lịch trình, tôi sẽ cố gắng hết sức thông báo cho 
Thân Chủ biết.

20. Ghi chép lại chính xác thời gian làm việc cho Thân Chủ bằng cách điền và ký các tờ ghi thời 
gian làm việc. Nộp các tờ ghi thời gian làm việc 
hàng tuần để được trả lương hai tuần một lần theo Thời Biểu Trả Lương. Các tờ ghi thời gian 
này có thể được gửi qua Fax, Bưu Chính Hoa Kỳ hoặc đích thân tới nộp và phải tới được 

 văn phòng trễ nhất là trưa thứ Tư hàng tuần.
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21. Thông báo trước cho Thân Chủ biết ít nhất là hai tuần nếu tôi muốn thôi làm công việc PCA 
để thể hiện sự tôn trọng đối với Thân Chủ.

22. Không Bắt Buộc đối với Thân Chủ ________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

23. Không Bắt Buộc đối với Thân Chủ ________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 Chữ Ký Tắt của PCA
Các Thủ Tục Khiếu Nại

 tin rằng một môi trường nơi các thắc mắc 
lo ngại được bàn thảo một cách cởi mở sẽ có lợi nhất cho các nhân viên và ban lãnh đạo. 
Vì vậy, các nhân viên PCA nên đề cập tất cả các vấn đề liên quan tới công việc cho quản 
lý viên của họ, đó là Thân Chủ. Các thân chủ nên giải quyết vấn đề trực tiếp với nhân 
viên PCA của mình.  Nếu nhân viên PCA và 
Thân Chủ không giải quyết được vấn đề, họ có thể chuyển vấn đề đó tới Điều Phối Viên 
Chương Trình.  Nếu Điều Phối Viên Chương 
Trình không thể giải quyết được, vấn đề đó có thể được chuyển tới Giám Đốc Quản Lý. 

 cam kết giải quyết kịp thời những lo ngại 
thắc mắc đưa ra.

Tuân thủ các quy chế
Cả hai bên đều có trách nhiệm tuân theo tất cả các qui chế và qui định liên quan tới dịch vụ Lựa 

Chọn PCA. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn tới: Đạo Luật Về Người  Dễ Bị Tổn Thương 
của tiểu bang, Tính Riêng Kín của Dữ Kiện, các qui chế về PCA, kể cả việc trợ giúp dùng thuốc, và 
các điều luật của Bộ Lao Động về làm việc ngoài giờ.

Hủy Bỏ và Sửa Đổi
Các nhân viên có thể thôi làm việc cho Thân Chủ và , 

cũng như là các chủ nhân chung, vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do, Thân 
Chủ  cũng có quyền hạn tương tự trong việc cho một 
người thôi việc.

Bất kỳ bên nào cũng có thể quyết định hủy bỏ hoặc sửa đổi hợp đồng này vào bất kỳ lúc nào.

Ký tên _______________________________________________  ________________________
 Thân chủ / Bên có trách nhiệm Ngày

Ký tên _______________________________________________  ________________________
 Cơ Quan Lựa Chọn PCA Ngày

Ký tên _______________________________________________  ________________________
 Nhân Viên Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân Ngày
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Hợp đồng giữa Cơ sở cung cấp dịch vụ và Chuyên gia có trình độ (QP)
Các Dịch Vụ Nhân Viên Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân

Hợp đồng này được lập_____________vào ngày_______________________, 20_______, 
bởi và giữa_______________________________ địa chỉ________________________________,
là Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Lựa Chọn PCA đã đăng ký hành nghề với Tiểu Bang Minnesota, và
________________________________________, theo đây được gọi là Thân Chủ, và
________________________________________, theo đây được gọi là Nhân Viên Trợ Giúp 

Chăm Sóc Cá Nhân (PCA), và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho tới khi bất kỳ bên nào quyết định chấm 
dứt hợp đồng này bằng văn bản.

Mục đích
Chúng tôi ký hợp đồng này để cung cấp các dịch vụ trợ giúp chăm sóc cá nhân cho Thân Chủ.

Các Vai Trò và Trách Nhiệm Của Thân Chủ
Là một thân chủ sử dụng__________________________________ là cơ quan cung cấp dịch vụ 

Lựa Chọn PCA của tôi, tôi, hoặc bên có trách nhiệm của tôi, đồng ý chịu các trách nhiệm sau đây:

1. Chịu trách nhiệm đối với sức khỏe và sự an toàn của tôi, có nghĩa là tôi sẽ tìm nhân viên hoặc 
sự trợ giúp để bảo đảm đáp ứng được các nhu cầu về sức khỏe và sự an toàn của tôi.

2. Thiết lập và sửa đổi, khi cần thiết, một kế hoạch dịch vụ chăm sóc trong đó có ghi chi tiết và 
các nhu cầu về chăm sóc và an toàn và sức khỏe của tôi và thiết lập thời biểu dựa trên giấy kê 
toa của bác sĩ và bản thẩm định của nhân viên y tá y tế chính phủ. Kế hoạch này có thể được 
thiết lập và sửa đổi với sự trợ giúp của bác sĩ và/hoặc chuyên gia có đủ trình độ nếu tôi quyết 
định thuê một người.

3. Tuyển dụng, phỏng vấn và thuê Nhân Viên Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân (PCA) của riêng tôi. 
Tất cả các nhân viên đều phải qua thẩm tra lý lịch, __________________________________, 
để bảo đảm là trước đây họ không có hồ sơ phạm tội khiến họ không hội đủ điều kiện được 
thuê làm nhân viên trợ giúp chăm sóc cá nhân.

4. Bảo đảm là nhân viên PCA được tuyển dụng có thể hội đủ điều kiện thực hiện các công việc 
và dịch vụ chăm sóc mà tôi cần.

5. Là người cùng thuê chung với___________________________________, ký bản hợp đồng 
với mỗi nhân viên PCA và Chuyên Gia Có Trình Độ (QP) của tôi trước khi tôi nhận các dịch 
vụ của họ.

6. Giới thiệu các cá nhân tới ___________________________________ để điền các mẫu thích 
hợp để được trả lương với tư cách là nhân viên PCA và/hoặc QP của tôi.

7. Bảo đảm là tôi có đủ nhân viên hoặc người trợ giúp dự phòng trong trường hợp nhân viên 
PCA được sắp xếp làm việc thường xuyên không thể thực hiện các nhiệm vụ của họ theo đúng 
thời biểu. 

8. Cung cấp buổi hướng dẫn thông tin và huấn luyện cho nhân viên PCA của tôi. Tôi có thể yêu 
cầu chuyên gia có đủ trình độ của tôi trợ giúp tôi nếu tôi muốn có một chuyên gia như vậy.

9. Tuyển dụng, phỏng vấn và thuê chuyên gia có đủ trình độ của riêng tôi nếu tôi muốn được trợ 
giúp cung cấp thông tin, giám sát, huấn luyện, và/hoặc đánh giá nhân viên PCA của tôi hoặc 
thiết lập kế hoạch dịch vụ của tôi dựa trên các yêu cầu của bác sĩ của tôi và kết quả thẩm định 
của y tá chính phủ. Tôi hiểu rằng chuyên gia có đủ trình độ đó phải là một Y Tá Đã Đăng Ký 
Hành Nghề (Registerd Nurse) (RN), Chuyên Gia Về Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health 
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Professional),  hoặc Nhân Viên Xã Hội Có Giấy Phép Hành Nghề (Licensed Social Worker) và 
phải đạt yêu cầu về thẩm tra lý lịch, được thực hiện bởi ______________________________, 
để bảo đảm là trước đây họ chưa từng phạm tội khiến họ không hội đủ điều kiện được thuê 
làm chuyên gia có trình độ.

10. Xác minh hoặc cung cấp tài liệu chứng minh về năng lực của chuyên gia có trình độ mà tôi đã 
chọn nếu tôi muốn có một chuyên gia như vậy.

11. Thường xuyên giám sát và đánh giá nhân viên PCA của tôi với sự trợ giúp, nếu cần, của bác sĩ 
của tôi hoặc chuyên gia có trình độ.

12. Lập kế hoạch làm việc cho nhân viên PCA của tôi:

13. Quản lý việc sử dụng số giờ/đơn vị đã được phân công cho PCA của tôi để bảo đảm là tôi 
không sử dụng vượt quá số giờ/đơn vị đã được phân định trong kế hoạch dịch vụ của tôi.

14. Phải tuân theo các qui chế của Bộ Lao Động (Department of Labor) về vấn đề làm việc ngoài 
giờ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để quản lý lịch trình làm việc của nhân viên PCA để tránh phải trả 
lương làm việc ngoài giờ. Nếu cần phải trả lương làm việc ngoài giờ, tôi sẽ liên lạc với 
________________________________________ Điều Phối Viên Chương Trình (Program 
Coordinator) trước để xin chấp thuận hoặc có các biện pháp thay thế khác.

15. Giám sát, bảo đảm sự chính xác và xác nhận thời gian làm việc của các nhân viên PCA của tôi. 
Ký các tờ ghi thời gian làm việc đã được xác nhận cho nhân viên PCA của tôi. Các tờ ghi thời 
gian làm việc được nộp cho______________________________________hàng tuần và phải 
tới được_______________________________________văn phòng trễ nhất là buổi trưa thứ 
Tư để bảo đảm trả lương đúng lịch. Xem Lịch Trả Lương (Payroll Schedule) để biết các ngày 
Trả Lương. Quý vị có thể nộp tờ ghi thời gian làm việc qua dịch vụ Bưu Chính Hoa Kỳ, qua 
Fax hoặc đích thân mang tới nộp cho_______________________________ văn phòng.

16. Thông báo cho Y Tá Chính Phủ của quận, điều phối viên dịch vụ miễn trừ hoặc người thích 
hợp khác khi tới thời hạn tái thẩm định yêu cầu về các dịch vụ PCA của tôi hoặc có thay đổi 
về tình trạng hoặc thay đổi về mức dịch vụ mà tôi cần. Tôi sẽ thông báo cho họ về ý định của 
tôi trong việc sử dụng Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Lựa Chọn PCA.

17. Thông báo____________________________________về các ngày nằm viện của tôi trong 
suốt thời hạn hợp đồng dịch vụ.

18. Sa thải nhân viên PCA của tôi nếu cần thiết. Tôi sẽ thông báo ngay______________________
_____________khi sa thải và ngày quyết định sa thải đó bắt đầu có hiệu lực. Tôi sẽ thông báo 
____________________________________nếu cần giúp sa thải một nhân viên.

19. Liên lạc với____________________________________Điều Phối Viên Chương Trình trong 
trường hợp có khiếu nại về hóa đơn hoặc việc trả tiền_________________________________
để phúc đáp kịp thời đối với tất cả các trường hợp có yêu cầu, thắc mắc.

20. Thông báo_________________________________ bằng văn bản nếu tôi muốn chấm dứt hợp 
đồng này vào bất kỳ lúc nào.
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Các Vai Trò và Trách Nhiệm Của Cơ Sở Cung Cấp
Là cơ sở cung cấp dịch vụ Lựa Chọn PCA của quý vị,___________________________________

tôi đồng ý đảm nhận các trách nhiệm sau đây:

1. Ghi danh và hội đủ tất cả các tiêu chuẩn với tư cách là Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Lựa Chọn 
PCA với Bộ Dịch Vụ Nhân Sự Tiểu Bang Minnesota, kể cả việc đạt yêu cầu về thẩm tra lý 
lịch.

2. Là người cùng thuê nhân viên chung với thân chủ hoặc bên có trách nhiệm, ký kết bản hợp 
đồng với mỗi nhân viên PCA và/hoặc Chuyên Gia Có Trình Độ mà Thân Chủ quyết định thuê 
trước khi các dịch vụ được cung cấp cho Thân Chủ đó.

3. Tiết lộ, yêu cầu và thẩm tra lý lịch theo đạo luật cấp phép về dịch vụ nhân sự của Tiểu Bang 
MN cho tất cả các nhân viên PCA và QP được giới thiệu.

4. Gửi hóa đơn cho Bộ Dịch Vụ Nhân Sự hoặc chương trình chăm sóc sức khỏe thích hợp để trả 
tiền cho các dịch vụ trợ giúp chăm sóc cá nhân đã được cung cấp bởi người chăm sóc cá nhân 
và chuyên gia có trình độ (nếu áp dụng).

5. Trả lương cho (các) nhân viên trợ giúp chăm sóc cá nhân theo mức lương mà thân chủ quyết 
định, như được ghi trong_____________________________________Giá Biểu Của PCA.

6. Trả lương cho chuyên gia có trình độ (nếu áp dụng) theo mức lương mà thân chủ quyết định, 
như được ghi trong_________________________________Giá Biểu Của Chuyên Gia Có 
Trình Độ.

7. Quản lý các quyền lợi áp dụng cho các nhân viên trợ giúp cá nhân và các chuyên gia có trình 
độ được sắp xếp giữa thân chủ, PCA/QP và_________________________________________
Điều Phối Viên Chương Trình. Xem phần Giá Biểu Của PCA và QP để biết các mức quyền lợi 
cụ thể.

8. Trích và chuyển tất cả các khoản thuế tiểu bang và liên bang áp dụng từ ngân phiếu lương của 
nhân viên trợ giúp chăm sóc cá nhân và chuyên gia có trình độ.

9. Thu xếp hoặc trả phần thuế khấu trừ vào lương, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm bồi thường lao 
động và bảo hiểm trách nhiệm phải trả cho các nhân viên.

10. Phát ngân phiếu lương hai tuần một lần theo Lịch Trả Lương.

11. Lưu giữ hồ sơ về số giờ làm việc của các nhân viên trợ giúp chăm sóc cá nhân và chuyên gia 
có đủ trình độ (nếu áp dụng).

12. Giúp thân chủ sa thải các nhân viên PCA nếu thân chủ yêu cầu làm như vậy.

13. Thẩm định lệ phí hành chính cho việc cung cấp các dịch vụ của Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Lựa 
Chọn PCA. Xem phần Giá Biểu Của PCA và Chuyên Gia Có Trình Độ để biết Các Mức Lệ 
Phí Hành Chính hiện tại.

14. Bảo đảm__________________________________ không liên quan tới người nhận hoặc nhân 
viên trợ giúp chăm sóc cá nhân.

15. Bảo đảm sự tiếp xúc gần gũi về mặt khoảng cách giữa người nhận và nhân viên trợ giúp chăm 
sóc cá nhân.
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Các Vai Trò và Trách Nhiệm Của Nhân Viên Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân
Nếu Thân chủ muốn thuê một Chuyên Gia Có Trình Độ, họ đồng ý nhận các trách nhiệm sau đây:

1. Có trình độ thích hợp để làm chuyên gia có trình độ, thí dụ như Y Tá Đã Đăng Ký Hành Nghề, 
Nhân Viên Xã Hội Đã Có Giấy Phép Hành Nghề, hoặc Chuyên Gia Sức Khỏe Tâm Thần.

2. Cung cấp cho thân chủ các giấy tờ chứng nhận về trình độ Y Tá Đã Đăng Ký Hành Nghề, 
Nhân Viên Xã Hội Có Giấy Phép Hành Nghề, hoặc Chuyên Gia Sức Khỏe Tâm Thần.

3. Ký bản hợp đồng với thân chủ và ______________________________, với tư cách là chủ 
nhân cùng thuê chung, trước khi cung cấp các dịch vụ cho thân chủ đó.

4. Điền tất cả các tờ mẫu yêu cầu và cung cấp các dữ kiện cần thiết cho 
_______________________________, bao gồm việc xác minh lý lịch, trước khi cung cấp các 
dịch vụ cho Thân Chủ đó.

5. Đạt yêu cầu về thẩm tra lý lịch, là một tiêu chuẩn hội đủ điều kiện để làm chuyên 
gia có trình độ.

6. Tới gặp trực tiếp thân chủ tại nhà của thân chủ ít nhất mỗi năm một lần.

7. Nếu thân chủ yêu cầu, giúp thân chủ lập và sửa đổi kế hoạch chăm sóc để đáp ứng các nhu cầu 
của thân chủ, theo sự thẩm định của y tá cộng đồng.

8. Dựa trên kết quả thẩm định của Y Tá Cộng Đồng, xác định những công việc nào cần có sự 
giám sát của QP hoặc bác sĩ và những công việc nào có thể được Thân Chủ hoặc bên có trách 
nhiệm giám sát một cách an toàn. Các công việc liên quan tới sức khỏe phải có sự giám sát 
của một QP hoặc bác sĩ.

9. Nếu thân chủ yêu cầu, trợ giúp thân chủ trong việc giới thiệu công việc, huấn luyện, giám sát 
và/hoặc đánh giá nhân viên PCA của họ.

10. Ghi chép lại chính xác thời gian làm việc cho Thân Chủ bằng cách điền và ký các tờ ghi thời 
gian làm việc một cách kịp thời. Nộp các tờ ghi thời gian làm việc cho 
______________________________ hàng tuần để được trả lương hai tuần một lần theo Thời 
Biểu Trả Lương. Các tờ ghi thời gian này có thể được gửi qua Fax, Bưu Chính Hoa Kỳ hoặc 
đích thân tới nộp và phải tới nơi _________________________________văn phòng trễ nhất 
là trưa thứ Tư hàng tuần.

11. Thông báo trước cho Thân Chủ biết ít nhất là hai tuần nếu tôi muốn thôi làm công việc 
Chuyên Gia Có Trình Độ. để thể hiện sự tôn trọng đối với Thân Chủ. 

12. Báo cáo các trường hợp nghi ngờ ngược đãi, bỏ bê, hoặc lợi dụng tài chính đối với thân chủ 
cho giới chức có thẩm quyền thích hợp.



6�

Các Vai Trò và Trách Nhiệm Của Người Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân
Là nhân viên trợ giúp chăm sóc cá nhân được thuê làm việc bởi Thân Chủ và 

__________________________________________, Tôi đồng ý nhận các trách nhiệm sau đây:

1. Ký bản hợp đồng với thân chủ và _____________________________________với tư cách là 
chủ nhân cùng thuê chung, trước khi cung cấp các dịch vụ cho thân chủ đó.

2. Điền tất cả các tờ mẫu yêu cầu và cung cấp các dữ kiện cần thiết cho 
___________________________________________, bao gồm việc xác minh lý lịch, trước 
khi cung cấp các dịch vụ cho Thân Chủ đó.

3. Đạt yêu cầu về thẩm tra lý lịch, là một tiêu chuẩn hội đủ điều kiện để làm nhân viên trợ giúp 
chăm sóc cá nhân.

4. Được Thân Chủ huấn luyện với sự trợ giúp của một chuyên gia có trình độ (nếu áp dụng), để 
bảo đảm là tôi có thể đảm nhiệm chu toàn tất cả các nhiệm vụ trong kế hoạch chăm sóc của 
thân chủ đó. 

5. Làm việc theo thời khóa biểu do Thân Chủ quyết định, thông báo cho Thân Chủ về những thay 
đổi càng sớm càng tốt để thu xếp người trợ giúp dự phòng.

6. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc cá nhân cho Thân Chủ như được qui định trong kế hoạch chăm 
sóc của họ, sau khi đã có những hướng dẫn bằng văn bản và bằng miệng của Thân Chủ đó.

7. Trợ giúp các sinh hoạt hàng ngày (ADLs) theo như chỉ dẫn.

8. Thông báo cho Thân Chủ đó về tất cả những thay đổi về thể chất có thể nhìn thấy được mà có 
thể cần phải được chữa trị.

9. Giữ kín các thông tin liên quan tới đời tư của Thân Chủ và tuân theo qui định về tính riêng kín 
của dữ kiện.

10. Tuân thủ và lưu ý tới các hướng dẫn thường xuyên của Thân Chủ.

11.  Tôn trọng tính riêng kín về tài sản cá nhân của Thân Chủ.

12. Khi làm việc trong nhà của Thân Chủ, duy trì cách cư xử như là một nhân viên chuyên nghiệp 
và chú trọng tới các hoạt động liên quan tới công việc. Thực hiện các nhiệm vụ một cách đúng 
đắn, duy trì và tôn trọng các quyền và phẩm cách của Thân Chủ.

13. Có mặt khi làm việc với Thân Chủ trong môi trường phục vụ của họ, và chỉ ra về khi ca làm 
việc đã kết thúc.

14. Giao tiếp một cách tôn trọng và trực tiếp với Thân Chủ về các dịch vụ.

15. Khi trợ giúp Thân Chủ về việc đi lại, yêu cầu sử dụng biện pháp nâng đỡ một cách thích hợp 
và nhất quán.

16. Tuân theo các thủ tục về an toàn và cố gắng nhận biết các nhu cầu về an toàn của tôi và các 
nhu cầu về an toàn của Thân Chủ.

17. Trợ giúp Thân Chủ khi họ tham gia các sinh hoạt trong cộng đồng, các mối quan hệ và liên 
quan tới những người khác.

18. Tuân theo các chính sách, thủ tục và việc huấn luyện do Thân Chủ cung cấp và/hoặc 
 _____________________________________________________.
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19. Nếu tôi không thể tránh được việc đi trễ theo một ca làm việc theo lịch trình, tôi sẽ cố gắng hết 
sức thông báo cho Thân Chủ biết.

20. Ghi chép lại chính xác thời gian làm việc cho Thân Chủ bằng cách điền và ký các tờ ghi thời 
gian làm việc một cách kịp thời. Nộp các tờ ghi thời gian làm việc cho 
_______________________________________ hàng tuần để được trả lương hai tuần một lần 
theo Thời Biểu Trả Lương. Các tờ ghi thời gian này có thể được gửi qua Fax, Bưu Chính Hoa 
Kỳ hoặc đích thân tới nộp và phải tới nơi_______________________________ văn phòng trễ 
nhất là trưa thứ Tư hàng tuần.

21. Thông báo trước cho Thân Chủ biết ít nhất là hai tuần nếu tôi muốn thôi làm công việc PCA. 
để thể hiện sự tôn trọng đối với Thân Chủ.

22. Không Bắt Buộc đối với Thân Chủ ________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

23. Không Bắt Buộc đối với Thân Chủ ________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________

 Chữ Ký Tắt của PCA
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Các Thủ Tục Khiếu Nại
____________________________________________ tin rằng vì lợi ích tốt nhất cho nhân viên và 

ban lãnh đạo có một môi trường bàn thảo các mối lo ngại một cách cởi mở. Vì vậy, các nhân viên 
PCA và QP nên đề cập tất cả các vấn đề liên quan tới công việc với quản lý viên của họ và Thân 
Chủ. Thân Chủ nên trực tiếp giải quyết các vấn đề với nhân viên PCA/QP của mình. Nếu nhân viên 
PCA/QP/Thân Chủ không thể giải quyết vấn đề đó, họ có thể đưa vấn đề này ra bàn bạc với 
____________________________________ Điều Phối Viên Chương Trình. Nếu  
____________________________________ Điều Phối Viên Chương Trình không thể giải quyết 
vấn đề đó, có thể đưa vấn đề này ra bàn bạc với Giám Đốc Quản Lý._________________________
__________________ cam kết giải quyết một cách kịp thời các mối lo ngại được đưa ra. 

Tuân Thủ Pháp Luật
Cả hai bên đều có trách nhiệm tuân theo tất cả các qui chế và qui định liên quan tới dịch vụ Lựa 

Chọn PCA. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn tới: Đạo Luật tiểu bang Về Người Lớn Dễ Bị 
Tổn Thương, Tính Riêng Kín của Dữ Kiện, các qui chế về PCA, kể cả việc trợ giúp dùng thuốc, và 
các điều luật của Bộ Lao Động về làm việc ngoài giờ.

Hủy Bỏ và Sửa Đổi
Các nhân viên có thể thôi làm việc cho Thân Chủ và____________________________________, 

là các chủ nhân chung, vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do, Thân Chủ 
_________________________________________cũng có quyền hạn tương tự trong việc cho một 
người thôi việc.

Bất kỳ bên nào cũng có thể quyết định hủy bỏ hoặc sửa đổi hợp đồng này vào bất kỳ lúc nào.

Ký tên _______________________________________________  ________________________
 Thân chủ / Bên có trách nhiệm Ngày

Ký tên _______________________________________________  ________________________
 Nhà cung cấp Ngày

Ký tên _______________________________________________  ________________________
 Nhân Viên Trợ Giúp Chăm Sóc Cá Nhân Ngày

Ký tên _______________________________________________  ________________________
 Chuyên Gia Có Trình Độ Ngày
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Phần Phụ Lục J:
Mẫu Lịch Làm Việc Hàng Tháng Cho Các Nhân 
Viên PCA

Tháng Sáu năm 2003
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Hai Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1
8-10 AM
Mai
6-9 PM
Sang

2
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

3
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

4
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

5
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

6
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

7
8-10 AM
Mai
6-9 PM
Sang

8
8-10 AM
Dung
6-9 PM
Mai

9
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

10
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

11
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

12
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

13
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

14
8-10 AM
Dung
6-9 PM
Mai

15
8-10 AM
Mai
6-9 PM
Sang

16
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

17
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

18
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

19
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

20
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

21
8-10 AM
Mai
6-9 PM
Sang

2
8-10 AM
Dung
6-9 PM
Mai

23
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

24
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

25
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

26
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

27
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh

28
8-10 AM
Dung
6-9 PM
Mai

29
8-10 AM
Mai
6-9 PM
Sang

30
6-8 AM
Loan
6-10 PM
Minh
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Phần Phụ Lục K:
Mẫu Lịch Làm Việc Hàng Tuần Của Nhân Viên 
PCA

Các Nhiệm Vụ/Nhiệm Vụ Chăm Sóc Trong 
Buổi Sáng (mỗi ngày trong tuần)

Cho dùng thuốc vào buổi sáng
Xả túi buộc ở chân
Thay ống thông và lau rửa vùng đó
Vệ sinh đầu tóc (rửa mặt và phần thân thể phía 
trên, đánh răng, chải đầu, bôi nước khử mùi)
Mặc quần áo (cởi quần áo ra và giúp tôi mặc 
quần áo)
Di chuyển sang xe lăn (chuẩn bị xe lăn, di 
chuyển và đặt ngồi vào trong xe)
Chuẩn bị bữa sáng

Các Nhiệm Vụ/Các Nhiệm Vụ Chăm Sóc 
Trong Buổi Sáng (từ thứ Hai tới thứ Sáu)

Tất cả các nhiệm vụ chăm sóc được ghi trong 
phần thời khóa biểu hàng ngày trong tuần và,
Tắm vòi sen và gội đầu
Chuẩn bị bữa trưa để mang tới nơi làm việc

Các Nhiệm Vụ/Các Nhiệm Vụ Chăm Sóc 
Trong Buổi Sáng (thứ Bảy và Chủ Nhật)

Tất cả các nhiệm vụ chăm sóc được ghi trong 
phần thời khóa biểu hàng ngày trong tuần và,
Chuẩn bị bữa trưa

Các Nhiệm Vụ/Các Nhiệm Vụ Chăm Sóc 
Trong Buổi Tối (mỗi ngày trong tuần)

Chuẩn bị bữa tối
Lau chùi bếp
Cho dùng thuốc vào buổi tối
Giúp cởi quần áo
Di chuyển lên giường và đặt nằm trong giường
Đổ túi đeo ở chân
Lau chùi các túi đựng nước tiểu
Nạp điện cho xe lăn

■
■
■
■

■

■

■

■

■
■

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■

Các Công Việc Nhà
Thứ Hai — giặt
Thứ Ba  —  lau bụi và hút bụi
Thứ Tư — đi chợ mua đồ tạp phẩm
Thứ Năm — lau dọn bếp và nhà vệ sinh
Thứ Sáu — lấy rác và các đồ tái chế

Chăm Sóc Đại Tiện (Các buổi tối thứ Ba, 
thứ Năm và Chủ Nhật)

Đổ túi đeo ở chân
Lau chùi túi đựng nước tiểu
Giúp đặt thuốc đạn, giúp thụt rửa dụng cụ và 
làm vệ sinh

■
■
■
■
■

■
■
■
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Phần Phụ Lục L:

Tờ Mẫu Đánh Giá PCA

Ngày Tên của Nhân Viên PCA:
Sử dụng mức thang đánh giá từ 1 tới 5 dưới đây để đánh giá các đặc điểm sau đây của nhân viên:

1. Có mặt (hiện diện) 1
Kém

2 3
Trung bình

4 5
Rất tốt

Tuân theo lịch làm việc
Đi làm đúng giờ
Không nghỉ quá nhiều
Có thông báo thích hợp khi vắng mặt

2. Phẩm chất làm việc 1
Kém

2 3
Trung bình

4 5
Rất tốt

Kiến thức về công việc
Tuân theo các chỉ dẫn
Có thể làm việc mà chỉ cần giám sát ở 
mức tối thiểu
Thực hiện công việc tốt

3. Hành vi 1
Kém

2 3
Trung bình

4 5
Rất tốt

Đáng tin cậy
Sắn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp
Giao tiếp tốt
Có thái độ tích cực
Sắn sàng học hỏi

4. Nhân viên PCA cần được huấn luyện thêm trong những lĩnh vực nào?

5. Nhân viên PCA cần thay đổi những gì trong công việc, thái độ hoặc hành vi?
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6. Chúng ta cần thay đổi những gì để cải thiện mối quan hệ làm việc của chúng ta?

7. Liệt kê những mối quan tâm hoặc những ý kiến mà nhân viên PCA muốn bàn bạc

Ý kiến nhận xét

Ngày đánh giá tiếp theo:

Chữ Ký của Nhân Viên PCA: ______________________________________________________________

Chữ Ký của Thân Chủ: ___________________________________________________________________
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Phần Phụ Lục M:
Mẫu Thông Báo Cho Nhân Viên PCA Về Phẩm 
Chất Làm Việc Không Đạt Yêu Cầu

Ngày: ____________________________________

Gửi: _____________________________________ Từ: ______________________________________

Về việc: Phẩm Chất Làm Việc Không Đạt Yêu Cầu
Như chúng ta đã bàn bạc trong buổi họp của chúng ta vào ngày__________________________ 

về phẩm chất làm việc kém và/hoặc hành vi trong công việc gần đây của bạn, sau đây là những 
mục/vấn đề mà bạn cần phải cải thiện và những bước/thủ tục hiệu chỉnh đã thỏa thuận mà bạn sẽ 
thực hiện để cải tiến những vấn đề này.

Vấn đề 1:

Những bước cần thực hiện để cải tiến:

Vấn đề 2:

Những bước cần thực hiện để cải tiến:

Vấn đề 3:

Những bước cần thực hiện để cải tiến:

Xin biết rằng bạn là một nhân viên quan trọng. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua việc giải quyết 
(các) vấn đề nêu trên, phẩm chất làm việc của bạn sẽ được cải tiến và sẽ không cần phải áp dụng 
thêm các biện pháp tu chỉnh nữa.

Chữ Ký của Hãng Thuê Lao Động ___________________________________________________

Chữ Ký của Nhân Viên _____________________________________________________________





��

Phần Phụ Lục N:
Thí Dụ Về Tờ Ghi Thời Gian Làm Việc Của Nhân 
Viên PCA

NGÀY KẾT THÚC KỲ LƯƠNG: TÊN CỦA NHÂN VIÊN TRỢ GIÚP CÁ NHÂN:

Điền vào:   
 Tháng Ngày Năm

TÊN CỦA THÂN CHỦ:

NGÀY THÁNG NGÀY THỜi GiAN 
ĐẾN

THỜi GiAN Đi 
VỀ

THỜi GiAN 
ĐẾN

THỜi GiAN Đi 
VỀ

GiỜ/NGÀY

/ THỨ BẢY

/ CHỦ NHẬT

/ THỨ HAI

/ THỨ BA

/ THỨ TƯ

/ THƯ NĂM

/ THỨ SÁU

 (Xin dùng giờ sáng, chiều, buổi trưa, nửa đêm khi cần thiết) TỔNG SỐ GiỜ TRoNG TuẦN ĐẦu TiÊN

NGÀY THÁNG NGÀY THỜi GiAN 
ĐẾN

THỜi GiAN Đi 
VỀ

THỜi GiAN 
ĐẾN

THỜi GiAN Đi 
VỀ

GiỜ/NGÀY

/ THỨ BẢY

/ CHỦ NHẬT

/ THỨ HAI

/ THỨ BA

/ THỨ TƯ

/ THƯ NĂM

/ THỨ SÁU

(Xin dùng bút mực, chứ không dùng bút chì) TỔNG SỐ GiỜ TRoNG TuẦN THỨ HAi

(Xin ký tắt vào bất kỳ sự hiệu chỉnh hoặc thay đổi nào) TỔNG SỐ GiỜ CHo KỲ LƯƠNG HAi TuẦN

Chúng tôi xác nhận rằng thời gian và các dịch vụ đã ghi ở trên là chính xác.

 
Chữ Ký của Thân Chủ Chữ Ký của Nhân Viên Trợ Giúp Cá Nhân

Ngày Làm Việc Cuối Cùng, nếu bị sa thải  /  /

Chỉ điền mục này nếu áp dụng Ngày Giờ

Nếu Thân Chủ Nằm Viện

Ngày và giờ thân chủ rời nhà

Ngày và giờ thân chủ trở về nhà




