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ف اآلن لمنصب مجلس إدارة   CalOptimaفتح التوظ
 

يخدم .  CalOptimaبمقاطعة أورانج أن تعلن عن فتح التوظيف اآلن لمجلس إدارة ) Health Care Agency, HCA(يَُسرُّ وكالة الرعاية الصحية 
CalOptima ألف شخص من ذوي الدخل المنخفض من األطفال والبالغين وكبار السن وذوي  840، وهو نظام صحي تتولى المقاطعة تنظيم شؤونه، أكثر من

ة من السكان استجابة ألحد أنظمة الرعاية الصحية الذي كان يواجه صعوبة في تلبية احتياجات الفئات الضعيف 1995في عام  CalOptimaتم إنشاء . اإلعاقة
لتصبح ثاني أكبر شركة تأمين صحي في مقاطعة أورانج، لكنها ظلت وفيَّة لمهمتها المتمثلة في تزويد  CalOptimaواليوم، نمت .  في مقاطعة أورانج

 .األعضاء بإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة
 

لخلفيات والمصالح والتركيبة السكانية لسكان مقاطعة أورانج فضالً عن ضرورة تمتعهم بالمعرفة عن المتقدمين الذين يمثلون تنوًعا في ا HCAوتبحث 
 .المتخصصة والخبرة العملية لتشغيل أحد أنظمة الرعاية الصحية العامة

 
 ، يرجى إكمال الطلب في موعد أقصاه الخامس عشر منCalOptimaللتقدم لشغل مقعد في مجلس إدارة 

 .ochealthinfo.com/caloptimaعبر اإلنترنت  HCAيمكن العثور على الطلبات في موقع . نوفمبرشهر
 

 :يرجى إرسال الطلب بعد ملئه مرفقًا معه السيرة الذاتية على
 

OC Health Care Agency, Attention: Torhon Barnes 
405 W. 5th St., Ste. 716 
Santa Ana, CA 92701 

 .يرجى مالحظة أن جميع الطلبات سجالت عمومية
 

، مع توفر خيار الخدمة مدة أربعة أعوام إضافية، على أن يخضع عضو 2021سيخدم المتقدمون الذين سيقع عليهم االختيار مدة أربعة أعوام، تبدأ من ديسمبر 
عادةً في أول  CalOptimaتُعقد اجتماعات مجلس إدارة . تعيين من قبل مجلس المشرفين في مقاطعة أورانجمجلس اإلدارة الذي هو على رأس العمل إلعادة ال

 .في مدينة أورانج City Parkway W 505، الواقع في CalOptimaمساًء في  2خميس من كل شهر الساعة 
 

 :CalOptimaفي مجلس إدارة مقعد واحد يتم قبول الطلبات لشغل 
 

 .ي الممارسة الحالية وهو أيًضا ممثل لجمعية أطباء مستقلين متعاقدين أو شبكة صحيةطبيب مرخص ف -
 
 

أو من خالل مراسلته عبر البريد اإللكتروني ) 714( 834-5109على الرقم  Torhon Barnesللحصول على المزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ 
 tbarnes@ochca.comالتالي 


