
ĐỊA ĐIỂM THÔNG TIN THÊM

Lịch Đào Tạo của ORO https://calendar.oregonregistryonline.org/  
Tìm kiếm CPR và xác định địa điểm lớp học trong quận của bạn. Nhấp vào tiêu đề cho lớp học/ngày/
ngôn ngữ bạn quan tâm và làm theo hướng dẫn để đăng ký dưới phần Thông Tin Liên Hệ.

Đại Lý CCR&R trong 
Khu Vực của bạn

http://triwou.org/projects/ccccrr 
Bên dưới bản đồ trên trang web này, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến trang web CCR&R địa phương 
của bạn. Ngoài ra, khóa đào tạo CPR/Sơ Cứu của họ thường nằm trong lịch đào tạo ORO ở trên. Bạn 
cũng có thể liên hệ với CCR&R qua email/điện thoại nếu có thêm câu hỏi hoặc nhu cầu đào tạo.

Bệnh Viện Địa Phương 
và Sở Cứu Hỏa

Tìm bệnh viện, trung tâm y tế hoặc Sở Cứu Hỏa địa phương của bạn trên Internet. Tìm kiếm các từ 
khóa hoặc tab cho biết: “Lớp Học, Sự Kiện, Dịch Vụ, Nguồn Lực, v.v.” Khi nhìn thấy thanh tìm kiếm, 
bạn có thể nhập từ CPR để tìm kết quả trên trang web đó.

Trường Cao Đẳng Cộng 
Đồng Địa Phương

Tìm kiếm trường cao đẳng cộng đồng địa phương của bạn trên Internet. Khi nhìn thấy thanh tìm 
kiếm, bạn có thể nhập từ “CPR” để tìm kiếm kết quả nhanh hơn. Tìm kiếm các từ khóa hoặc tab cho 
biết: “Lịch Học, Giáo Dục Cộng Đồng, Giáo Dục Sức Khỏe, v.v.”

Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ https://www.redcross.org/take-a-class  
Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ có thể có các lớp học trong khu vực của bạn.

Hiệp Hội Tim Mỹ Cung cấp khóa đào tạo CPR/Sơ Cứu thông qua các trung tâm/địa điểm đào tạo khác nhau trên toàn 
tiểu bang. https://cpr.heart.org/en/course-catalog-search Chọn “Tìm Kiếm Các Lớp Học Gần Tôi.”

Viện Sức Khỏe & An 
Toàn Mỹ/Medic/HSI

https://emergencycare.hsi.com/locate-a-training-center  
Cung cấp thông tin liên hệ cho các trung tâm đào tạo trong khu vực của bạn.

HÔ HẤP NHÂN TẠO VÀ SƠ CỨU
Bạn có thể hoàn thành trực tuyến một phần của khóa đào tạo CPR (Hô Hấp Nhân Tạo) và Sơ Cứu. Tuy nhiên, 
khóa đào tạo CPR phải có bài đánh giá kỹ năng thực hành.

– Bằng cách thực hành trên hình nộm, các nhà giáo dục sớm có thể trải nghiệm quá trình mô phỏng theo
đời thực, từ đó có cơ hội thực hành và học hỏi các kỹ thuật CPR một cách hiệu quả nhất.

Nếu bạn đã hoàn thành trực tuyến khóa đào tạo CPR/Sơ Cứu trước ngày 30/06/2022, ngày gia hạn của bạn là 
ngày hết hạn trên thẻ đó. Bạn không cần học lại khóa học cho đến khi thẻ của mình hết hạn.

Khóa đào tạo CPR và Sơ Cứu phải bao gồm CPR cho trẻ em để được tính vào các yêu cầu cấp phép của bạn.

Bạn nên bắt đầu đặt lịch gia hạn giấy chứng nhận CPR/Sơ Cứu vài tháng trước ngày hết hạn để đảm bảo mình 
có chỗ trong lớp học trước khi thẻ hết hạn.

Bạn có thể đủ điều kiện được hoàn trả cho khóa đào tạo CPR/Sơ Cứu. https://wou.edu/tri/forms/ Các nhà cung 
cấp RS, RF, & CF hiện tại, các vị trí Trợ Lý I và Hỗ Trợ I có thể đủ điều kiện được hoàn trả.

XÁC ĐỊNH ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO HÔ HẤP NHÂN TẠO VÀ SƠ CỨU 
LƯU Ý: Nhiều tổ chức đào tạo CPR cung cấp các tùy chọn đào tạo CPR/Sơ Cứu khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều đối 
tượng. Khi đăng ký lớp học, hãy đảm bảo rằng bạn đang đăng ký CPR cho Trẻ Em.
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