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   مرحًبا 

يسعدنا إبالغك بخيار يتيح لك العثور على اختصاصي رعاية منزلية أو اختصاصي دعم شخصي أو مرافق  
هي خدمة مجانية مصممة للعثور    Carina. Carina  تُسمى الخدمة  رعاية شخصية (مقدم رعاية منزلية). 

 مقدمي رعاية منزلية. على الرعاية المناسبة، تساعد األشخاص في العثور بسرعة على 

 أمر سهل.  Carina بدء استخدام 

 إليك آلية عملها:

 التسجيل:
  انقر فوق رابط التحقق هذا

]https://www.carina.org/homecare/medicaid/oregon/OREGON_4006?utm_source=sfcrm&utm_

_4006medium=email&utm_campaign=OREGON [ .للتسجيل 

عند    ]OREGON_4006[ أدخل هذا الرمز .هنا إذا واجهتك مشكلة في رمز التحقق، فانقر  �
 مطالبتك بذلك. 

  30 رابط التحقق هو رابط فريد ال يمكن مشاركته وستنتهي صالحيته في غضون  مالحظة:  �
-855-796-0605 إذا واجهتك مشكلة في الوصول إلى الرابط، فيُرجى االتصال بنا على الرقم  يوًما. 

 هذا.  نموذج االتصال   أو طلب الدعم من خالل 1

 البحث:
 لى مقدم رعاية منزلية بالقرب منك. بعد إتمام عملية التسجيل، يمكنك استخدام أدوات البحث والتصفية للعثور ع

 الرسالة:
 يمكنك إرسال رسائل، والدردشة عبر الهاتف، وااللتقاء شخصًيا إلجراء مقابلة فرز ومقابلة نهائية. 

 العثور على الرعاية المناسبة: 
الشخصي  بمجرد أن تجد الخيار المناسب، احصل على موافقة من مدير حالتك أو منسق الخدمات أو الوكيل 

 المتابع لك لبدء االستعانة بمقدم الرعاية المنزلية الجديد المتابع لك. 
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 هل تريد بعض الدعم لتبدأ؟ 

 

(من   مساًء. 6صباًحا و  8 بين الساعة   1-855-796-0605 على الرقم  Carina  اتصل بـ �
 اإلثنين إلى الجمعة). 

 هذا.   نموذج االتصال من خالل Carina  اتصل بـ �

 .Carina  األسئلة الشائعة الخاصة بـ اعثر على إجابات في  �

Carina المندوبين سرعة  هو موقع إلكتروني سهل االستخدام يتيح للعمالء وأسرهم وأصحاب العمل المسجلين و
لجميع العمالء المنزليين   اختياريةو جديدة  هذه أداة  العثور على مقدمي رعاية منزلية مناسبين يلبون احتياجاتهم.

  دخلت  ). Oregon Project Independence )OPIو  Oregon Medicaid التابعين لبرنامج 
Carina  اية المناسبة فعالة ومتاحة عبر اإلنترنت  في شراكة مع الجهات التالية إلعداد أداة للعثور على الرع

 بهدف تلبية احتياجات العمالء المنزليين في جميع أنحاء والية أوريغون: 

 إدارة الخدمات اإلنسانية بوالية أوريغون  �

 لجنة الرعاية المنزلية بوالية أوريغون  �

 هيئة الصحة في والية أوريغون  �

� Carewell SEIU 503 

� SEIU Local 503 

 

 

 

 

 

 

 

      
 


