فرصت استخدام در ھيئت مديره CalOptima
سازمان بھداشت و درمان  (HCA) OCخرسند است اعالم کند که فرصت استخدام در ھيئت مديره  CalOptimaاکنون وجود دارد CalOptima .که يک سيستم
سالمت در سطح شھرستان است به بيش از  720,000کودک ،بزرگسال ،سالمند و توانخواه کمدرآمد خدماترسانی میکند .سيستم  CalOptimaدر سال
 1995در واکنش به سيستم بھداشتیدرمانی که در تالش برای رفع نيازھای قشر آسيبپذير در شھرستان  Orangeبود شکل گرفت .امروز  CalOptimaتا
جايی رشد کرده که به دومين بيمهگر سالمت بزرگ در شھرستان  Orangeتبديل شده است ،و درعين حال ھمچنان به رسالتش يعنی ايجاد دسترسی به خدمات
بھداشتیدرمانی باکيفيت برای اعضا پايبند ھست.
سازمان  HCAبهدنبال متقاضيانی است که نماينده پيشينهھا ،عاليق و ويژگیھای جمعيتی گوناگون از ساکنين شھرستان  Orangeباشند و ضمنا ً تجربه و
تخصص عملکرد در سيستم بھداشتیدرمانی دولتی را نيز داشته باشند.
برای درخواست انتصاب به يکی از صندلیھای ھيئت مديره  ،CalOptimaلطفا ً تقاضانامه را تا  15ژانويه تکميل کنيد .تقاضانامهھا را میتوانيد در وبسايت
 HCAبه نشانی  ochealthinfo.com/caloptimaمشاھده کنيد.
لطفا ً نسخه تکميلشده تقاضانامه را بهھمراه رزومهتان به آدرس زير ارسال نماييد:
OC Health Care Agency, Attention: Torhon Barnes
405 W. 5th St., Ste. 716
Santa Ana, CA 92701
لطفا ً توجه فرماييد که کليه تقاضانامهھا جزء پروندهھای عمومی محسوب میشود.
متقاضيان منتخب طی يک دوره چھارساله خدمت خواھند کرد که از فوريه  2021آغاز خواھد شد ،ضمن اينکه امکان تمديد خدمت برای يک دوره چھارساله
ديگر نيز وجود دارد که منوط به انتصاب مجدد توسط ھيئت ناظران شھرستان  Orangeاست .جلسات ھيئت  CalOptimaعموما ً در اولين پنجشنبه ھرماه
رأس ساعت  2بعدازظھر در  CalOptimaواقع در  City Parkway W 505شھر  Orangeبرگزار میشود.
تقاضانامهھا فقط برای يک صندلی از ھيئت مديره  CalOptimaمورد پذيرش قرار میگيرد:
 .1شخصی که عضو فعلی  CalOptimaباشد يا يکی از اعضای خانوادهاش عضو فعلی  CalOptimaباشد .برای اھداف اين زيرمجموعه» ،عضو
خانواده« بهمعنی پدر و مادر ،خواھر يا برادر ،پدر و مادر رضاعی ،يا قيم قانونی عضوی از  CalOptimaمیباشد.
برای کسب اطالعات بيشتر ،لطفا ً با  Torhon Barnesبهشماره  (714) 834‐5109تماس بگيريد يا به آدرس  tbarnes@ochca.comايميل ارسال کنيد

