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 CalOptimaفرصت استخدام در هیئت مدیرە 
 

که  CalOptima. اکنون وجود دارد CalOptimaخرسند است اعالم کند که فرصت استخدام در هيئت مديره ) OC )HCAسازمان بهداشت و درمان 
سيستم . کندرسانی میدرآمد خدماتخواه کمکودک، بزرگسال، سالمند و توان 840,000يک سيستم سالمت در سطح شهرستان است به بيش از 

CalOptima  پذير در شهرستان درمانی که در تالش برای رفع نيازهای قشر آسيبدر واکنش به سيستم بهداشتی 1995در سالOrange  بود شکل
تبديل شده است، و درعين حال همچنان به  Orangeگر سالمت بزرگ در شهرستان تا جايی رشد کرده که به دومين بيمه CalOptimaروز ام. گرفت

 .درمانی باکيفيت برای اعضا پايبند هسترسالتش يعنی ايجاد دسترسی به خدمات بهداشتی
 

باشند و ضمناً تجربه و  Orangeهای جمعيتی گوناگون از ساکنين شهرستان يق و ويژگیها، عالدنبال متقاضيانی است که نماينده پيشينهبه HCAسازمان 
 .درمانی دولتی را نيز داشته باشندتخصص عملکرد در سيستم بهداشتی

 
 ، لطفاً تقاضانامه را تاCalOptimaهای هيئت مديره برای درخواست انتصاب به يکی از صندلی

 .مشاهده کنيد ochealthinfo.com/caloptimaبه نشانی  HCAسايت توانيد در وبها را میتقاضانامه. نوامبر تکميل کنيد 15
 

 :تان به آدرس زير ارسال نماييدهمراه رزومهشده تقاضانامه را بهلطفاً نسخه تکميل
 

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

 .شودهای عمومی محسوب میها جزء پروندهلطفاً توجه فرماييد که کليه تقاضانامه
 

آغاز خواهد شد، ضمن اينکه امکان تمديد خدمت برای يک دوره  2021متقاضيان منتخب طی يک دوره چهارساله خدمت خواهند کرد که از دسامبر 
عموماً در اولين  CalOptimaجلسات هيئت . است Orangeچهارساله ديگر نيز وجود دارد که منوط به انتصاب مجدد توسط هيئت ناظران شهرستان 

 .شودبرگزار می Orangeر شه City Parkway W 505واقع در  CalOptimaبعدازظهر در  2پنجشنبه هرماه رأس ساعت 
 

 :گيردمورد پذيرش قرار می CalOptimaاز هيئت مديره يک صندلی ها فقط برای تقاضانامه
 

 .های مستقل پزشکان طرف قرارداد يا شبکه سالمت باشدپزشک مجاز با فعاليت کنونی در صنعت پزشکی که نماينده يکی از انجمن -
 
 

ايميل  tbarnes@ochca.comتماس بگيريد يا به آدرس  )714 (834-5109شماره به Torhon Barnesبرای کسب اطالعات بيشتر، لطفاً با 
 ارسال کنيد


