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MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

Chương Trình Đào Tạo Y Tá Điều Dưỡng (Nursing Assistant Training Program) là chương trình Y Tá Điều Dưỡng Có Chứng Nhận 
(Certified Nursing Assistant, CNA) trước khi được cấp chứng nhận nhằm cung cấp cho các cá nhân thông tin và kinh nghiệm cần 
thiết để trở thành một Y Tá Điều Dưỡng có khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cho người cư trú tại các cơ sở chăm 
sóc dài hạn, chăm sóc sức khỏe tại nhà, chăm sóc cuối đời, bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác. Khóa học này nhằm 
chuẩn bị cho Kỳ Thi Lấy Chứng Chỉ Y Tá Điều Dưỡng Tiểu Bang (State Nursing Assistant Certification Exam) và sẽ được cung cấp tại 
El Monte Rosemead Adult School.

Học sinh phải đáp ứng những điều sau theo yêu cầu của 
Sở Y Tế Công Cộng Tiểu Bang California (California State 
Department of Public Health) để hội đủ điều kiện:

 • Phải đủ 18 tuổi tại thời điểm bắt đầu chương trình.

 • Bằng Lái Xe hoặc Thẻ Căn Cước của tiểu bang California

 • Thẻ An Sinh Xã Hội

 • Kỳ thi đọc CASAS dành cho Giáo Dục cho Người Trưởng 
Thành. Yêu cầu để đạt: Từ lớp 8 trở lên.

 • Hoàn thành với điểm đạt cho môn học Hỗ Trợ Hoạt Động 
Chăm Sóc Sức Khỏe Nâng Cao (Advanced Health Care 
Operational Support) tại South El Monte High School 
hoặc El Monte High School hay Chăm Sóc Bệnh Nhân 
Nâng Cao (Advanced Patient Care) El Monte High School.

 • EMRAS sẽ liên hệ với các học sinh nằm trong “Phạm Vi 
Điểm Cao Nhất” trong bài đánh giá CASAS. Quy trình lựa 
chọn sẽ dựa trên điểm số được xếp hạng từ cao nhất đến 
thấp nhất.

 • Học sinh hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Đào 
Tạo Y Tá Điều Dưỡng phải vượt qua kiểm tra lý lịch, sàng 
lọc ma túy và đủ điều kiện sức khỏe trước khi ghi danh 
theo hợp đồng với CDPH và các cơ sở khám chữa bệnh 
thực hành. (KHÔNG tiến hành kiểm tra lý lịch, sàng lọc ma 
túy và chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe trừ khi bạn được 
nhân viên EMRAS hướng dẫn làm như vậy. Nếu bạn hội đủ 
điều kiện, bạn sẽ được liên hệ và nhận được hướng dẫn).

CÁC YÊU CẦU VỀ GHI DANH QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN

DO KHU HỌC CHÁNH EL MONTE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT TRỢ CẤP
CHO HỌC SINH CUỐI CẤP SẼ TỐT NGHIỆP EMHS/SEMHS VÀO NĂM 2021

 • Phí Đăng Ký EMRAS là $20 mỗi quý + Phí Chương Trình NATP $485 (Lưu ý rằng số tiền này có thể thay đổi không báo trước).

 • Thiết bị cần thiết cho chương trình (ống nghe, đồng hồ có kim giây, v.v.)

 • Tất cả sách giáo khoa.

 • Đồng phục và giày (phiếu mua hàng được cung cấp từ Red Dot Uniforms).

 • Xét nghiệm bệnh lao và khám sức khỏe thể chất.

 • Đưa đón từ El Monte High School hoặc South El Monte High School đến EMRAS.

Chương Trình Đào 
Tạo Y Tá Điều Dưỡng

Nếu bạn muốn tham gia vào chương trình này, vui lòng nhấp vào đây để hoàn thành đơn đăng ký.

Tôi hiểu và đồng ý với các điều khoản của đơn đăng ký này. Tôi hiểu rằng có quy trình tuyển chọn và việc nộp đơn đăng ký không bảo đảm 
rằng tôi sẽ được nhận vào học. Tôi cũng hiểu rằng chỉ có một số chỗ hạn chế và tôi có thể được đưa vào danh sách chờ.

Tên học sinh:____________________________________________________________ Chữ ký:________________________________________________________________

Tên phụ huynh:_________________________________________________________ Chữ ký:________________________________________________________________
(nếu dưới 18 tuổi)

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

juana.perez@emuhsd.org • (626) 258-5800 ext. 8865
hillary.wolfe@emuhsd.org • (626) 444-9005 ext. 9925
olga.lopez@emuhsd.org • (626) 258-6500 ext. 6825
joe.vu@emuhsd.org • (626) 444-7701 ext. 1825

Ghi chú: Xin lưu ý rằng thông tin này có thể thay đổi không báo trước.
Mang thai: Học sinh phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của  
bác sĩ nếu đang mang thai.
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