
 
 
 

 
 

 

 تمدید شد  CalOptima دوره استخدام برای ھیئت مدیره بھداشت
 

اورنج کانتی با خرسندی اعالم می کند کھ دوره استخدام برای  (HCA) آژانس مراقبت ھای بھداشتی -سانتا انا، کالیفرنیا)  (
 تمدید شد. CalOptima یک کرسی در ھیئت مدیره بھداشت

 
کودک کم درآمد، بزرگسال، سالمندان و   940000بھ بیش از  کانتیدر   CalOptima بھداشتی سازمان دھی شدهسیستم 

نمیتوانست  در پاسخ بھ سیستم مراقبت بھداشتی کھ 1995در سال  این سازمان .می دھد ارایھ  افراد دارای معلولیت خدمات 
بیمھ سالمت در سازمان امروزه این سازمان بھداشتی بھ دومین  نیاز ھای ساکنان آسیب پذیر را مرفوع نماید، تشکیل شد.

بھ خدمات مراقبت بھداشتی با کیفیت  ی آن اعضا اورنج کانتی تبدیل شده است، اما بھ مأموریت خود در ارائھ دسترسی
 متعھد می باشد.ھمچنان 

 
پیشینھ ھا، عالیق و جمعیت متنوع ساکنان  نمایندگی از بھ دنبال متقاضیانی است کھ  )HCA( آژانس مراقبت ھای بھداشتی

 .اورنج کانتی نموده و از تجربھ و تخصص الزم در پیشبرد سیستم مراقبت بھداشتی برخوردار باشند 
تکمیل  ۲۰۲۳مارس  ۳۱، لطفاً درخواست خویش را تا CalOptima برای درخواست کرسی در ھیئت مدیره بھداشت

 در این نشانی دریابید آژانس مراقبت ھای بھداشتی سایتتوانید در وبھا را میکنید. درخواست
ochealthinfo.com/caloptima . 

 
 :لطفا درخواست تکمیل شده و رزومھ (خالصھ تجربیات) خود را بھ آدرس زیر ارسال نمایید 

 
OC Health Care Agency, Attention: Chi Rajalingam 
405 W. 5th St., Ste. 714 
Santa Ana, CA 92701 

 
 .لطفا بھ خاطر داشتھ باشید کھ درخواست ھا عموم اند 

 
خدمت خواھد کرد، با این گزینھ  کھ   ۲۰۲۳اول سال   کرسی خالی شده از سھ ماه  متقاضی منتخب ، در مدت باقیمانده

برای یک دوره چھار سالھ دیگر ھم خدمت کند، مشروط بر اینکھ توسط ھیئت نظارت اورنج کانتی دوباره تعین شود.   
 CalOptimaبعد از ظھر در  ۲معموالً در اولین پنجشنبھ ھر ماه در ساعت  CalOptimaجلسات ھیئت سالمت 

Health ۵۰۵، واقع در City Parkway W.  د در شھر اورنج برگزار می شو. 



 :پذیرفتھ می شوند  CalOptima درخواست ھا برای یک کرسی در ھیئت مدیره بھداشت
 

  وکالی فعال اعضای از یکی کھ وکیلی ھم یا باشد، مسلکی  عمومی مالی امور یا حسابداری در کھ فردی  .1
 .باشد  ایالتی

 
ً  بیشتر، اطالعات برای   آدرس بھ ایمیل طریق از یا  )۷۱۴(۸۳۴-۴۴۱۸ شماره بھ Chi Rajalingam  با لطفا

)crajalingam@ochca.com(بگیرید. تماس 
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