Cộng Đồng Của Chúng Ta
Cam Kết Của Chúng Tôi
Hội Đồng Quản Trị CalOptima Đang Tuyển Dụng
Cơ Quan Y Tế (HCA) OC hân hạnh thông báo Hội Đồng Quản Trị CalOptima đang tuyển dụng. Hệ thống y tế
do Quận tổ chức, CalOptima phục vụ trên 840.000 trẻ em, người trưởng thành, người cao tuổi và người khuyết
tật có thu nhập thấp. CalOptima được thành lập vào năm 1995 để ứng phó một hệ thống chăm sóc sức khỏe
đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của những cư dân dễ bị tổn thương của Quận Orange. Hiện
nay, CalOptima đã phát triển trở thành công ty bảo hiểm sức khỏe lớn thứ 2 tại Quận Orange, nhưng vẫn kiên
định với nhiệm vụ của mình là cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cho
thành viên.
HCA đang tìm kiếm những ứng viên đại diện cho nhiều tầng lớp xã hội, mối quan tâm và đặc điểm nhân khẩu
học khác nhau của cư dân Quận Orange và có kinh nghiệm cũng như chuyên môn điều hành một hệ thống
chăm sóc sức khỏe công cộng.
Để làm đơn vào một ghế trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima, vui lòng điền đơn trước
ngày 15 tháng 11. Có thể tìm thấy mẫu đơn trên trang web của HCA tại ochealthinfo.com/caloptima.
Vui lòng gửi đơn đã điền và sơ yếu lý lịch đến:
OC Health Care Agency, Attention: Torhon Barnes
405 W. 5th St., Ste. 716
Santa Ana, CA 92701
Vui lòng lưu ý tất cả đơn đều là hồ sơ công cộng.
Các đương đơn được chọn sẽ phục vụ một nhiệm kỳ 4 năm, bắt đầu vào tháng 12, 2021, với lựa chọn phục vụ
thêm một nhiệm kỳ 4 năm, theo sự tái chỉ định của Ban Giám Sát Quận Orange. Các cuộc họp của Hội Đồng
CalOptima thường được tổ chức vào thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng lúc 2 giờ chiều tại CalOptima, ở địa chỉ
505 City Parkway W., Thành Phố Orange.
Đơn được nhận đối với một ghế trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima:
- Bác sĩ có giấy phép đang hành nghề và cũng là đại diện của hiệp hội hoặc mạng lưới chăm sóc sức khỏe
của một bác sĩ độc lập có hợp đồng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ vớiTorhon Barnes theo số (714) 834-5109 hoặc qua email tại
tbarnes@ochca.com

