Загальні інструкції щодо складання практичного екзамену
Прочитайте ці інструкції, очікуючи своєї черги складати практичний екзамен.
Цю картку необхідно повернути екзаменатору, який проводить екзамен.
Коли вас запросять до екзаменаційної кімнати, екзаменатор:

попросить вас пред’явити документи, що посвідчують особу;

зробить коротку екскурсію по кімнаті, показавши вам матеріали та обладнання, що
використовуватимуться під час складання екзамену.
На практичному екзамені ви виконаєте завдання для перевірки трьох навичок, необхідних для
надання клієнту послуг із догляду. Під час виконання завдань екзаменатор спостерігатиме за
вашими діями та записуватиме результати. Процедури виконуватимуться за участю кандидата, що
гратиме роль клієнта, або на манекені. З актором і манекеном потрібно поводитися й розмовляти
так, наче перед вами справжній клієнт.
Перед складанням екзамену екзаменатор:

дасть вам картку зі списком екзаменаційних завдань, які ви повинні виконати, та інструкціями
до кожного завдання;

прочитає вам інструкції до кожного завдання (якщо ви не розмовляєте англійською, можна
скористатися допомогою перекладача);

повідомить вам, коли ви складатимете екзамен і виконуватимете роль клієнта для іншого
кандидата.
Для потреб практичного екзамену клієнт:

вважається психічно здоровим і контактним;

може мати певні обмеження рухливості під час виконання деяких процедур.
Коли в ролі клієнта виступає інший кандидат (не манекен), він:

може розмовляти, тільки щоб відповісти на ваші запитання;

може рухатися та допомагати вам під час здійснення рухів;

рухатиметься лише тоді, коли його про це попросять.
Виконуючи роль клієнта, ви:

удаватимете психічно здорового та контактного клієнта, який може рухатися та виконувати
вказівки;


рухатиметеся ТІЛЬКИ тоді, коли кандидат попросить вас про це;



розмовлятимете, ТІЛЬКИ щоб відповісти на запитання кандидата;



можете отримувати від екзаменатора спеціальні інструкції щодо виконання ролі клієнта;



НЕ повинні жодним чином надавати допомогу іншому кандидату, зокрема допомагати
словесно, знаками та мімікою. Така поведінка вважається підказуванням і призводить до того,
що обидва кандидати будуть відсторонені від складання екзамену, а їхні результати не
оцінюватимуться. Інформація про такі випадки надсилається до Відділу охорони здоров’я
штату Вашингтон.

Під час складання практичного екзамену потрібно пам’ятати про таке:

Ви повинні виконувати процедури так, наче це насправді.


Процедури потрібно виконувати в тій послідовності, яка вказана в картці з інструкціями,
одержаній від екзаменатора. Протягом екзамену ви можете читати картку з інструкціями
стільки разів, скільки вам потрібно.
Переверніть картку, щоб переглянути інструкції на звороті
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Уважно прочитайте інструкції до кожного завдання. Для потреб цього тесту ви вдаватимете, що
виконуєте всі три процедури з одним і тим самим клієнтом, хоча під час однієї процедури роль
клієнта може виконувати інший кандидат, а під час іншої — манекен. Інструкції до певних
завдань також міститимуть спеціальну інформацію про можливості та обмеження клієнта.
Наприклад, під час процедури одягання актор удаватиме клієнта зі слабкими м’язами однієї
сторони тіла. Це специфічне фізичне обмеження стосується лише процедури одягання.
Спеціальні інструкції щодо слабких м’язів однієї сторони тіла клієнта не діють під час виконання
двох інших процедур.



Матеріали та обладнання, необхідні для виконання процедур, знаходяться в екзаменаційній
кімнаті. Якщо ви щось не можете знайти, запитайте екзаменатора.



Коли ви завершите виконання процедури, повідомте про це екзаменатору.



Якщо ви вважаєте, що допустили помилку під час виконання процедури, потрібно сказати
екзаменатору, що ви повертаєтеся назад, щоб внести виправлення. Виправлення можна
вносити лише до процедури, яка знаходиться на стадії виконання. Щойно ви повідомите про її
завершення, повернутися назад неможливо.



Коли екзаменатор видасть вам картку з інструкціями, ви дізнаєтеся скільки хвилин відведено
на складання екзамену. Кількість часу залежить від характеру процедур. Екзаменатор
розпочне відлік часу, коли ви почнете виконувати перше завдання. Вас також повідомлять,
коли до кінця екзамену залишиться п’ять хвилин.



Завершивши останню процедуру, удавайте, що завершили денний комплекс процедур із
догляду за клієнтом.



Якщо протягом екзамену в екзаменатора виникнуть серйозні побоювання щодо безпеки, вас
зупинять і виконання процедури буде завершено.



Ви складаєте сертифікаційний екзамен штату. Екзаменатору не дозволяється допомагати вам,
навчати й обговорювати з вами якість виконання завдань.

Після того, як ви складете екзамен, екзаменатор:

введе дані про якість виконання завдань у комп’ютер, який підрахує кількість балів за екзамен;


видасть вам звіт про оцінку.

Інші загальні правила щодо складання цього екзамену:

Під час складання екзамену потрібно вимкнути звукозаписувальні пристрої, стільникові
телефони, КПК і фотоапарати.


Усі ваші особисті речі мають зберігатися в екзаменаційній кімнаті. Ви не матимете до них
доступу під час складання екзамену.



Цей екзамен не передбачає використання допоміжних матеріалів. Під час складання екзамену
не дозволяється користуватися записами, книгами або бюлетенем для кандидата.



Перерви під час складання екзамену не передбачені.



Якщо ви не зареєструвалися, щоб складати практичний екзамен іншою мовою (не
англійською), від вас вимагається розмовляти англійською ТІЛЬКИ під час складання екзамену,
незалежно від того, виконуєте ви завдання чи граєте роль клієнта.



У випадку агресивної поведінки або порушення проведення екзамену вас зупинять і
відсторонять від складання екзамену. Вас також відсторонять, якщо екзаменатор вважатиме,
що ви вдаєте із себе іншу особу, або у випадку списування.

Ви зможете поставити екзаменатору запитання стосовно цих інструкцій, коли він запросить вас до
екзаменаційної кімнати.
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