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  سالم ، 

خوشحاليم که يک گزينه برای يافتن مددکار مراقبت در منزل، مددکار پشتيبان شخصی يا مراقب شخصی  
سرويس رايگان   Carinaنام دارد.    Carinaاين سرويس   رسانيم.(پرستار خانگی) را به اطالع شما می 

 سازد.سازگارسازی مراقبت است که امکان يافتن آسان پرستار خانگی را برای افراد فراهم می 

 آسان است.   Carinaشروع کار با 

 نحوه عملکرد اين سرويس به شرح زير است:

 نام:ثبت 
نام روی اين لينک تاييد برای ثبت 

]https://www.carina.org/homecare/medicaid/oregon/OREGON_4006?utm_sour
_4006ce=sfcrm&utm_medium=email&utm_campaign=OREGON[  .کليک کنيد 

در صورت درخواست، اين کد  کليک کنيد. اينجااگر با کد تاييد مشکل داريد، روی  �
]OREGON_4006[ .را وارد کنيد 

روز  30گذاری نيست و ظرف لينک تاييد يک لينک منحصر به فرد است که قابل اشتراک توجه:  �
  0605-796-855-1اگر در دسترسی به لينک مشکل داريد، لطفاً از طريق شماره  شود.منقضی می 

 يبانی کنيد.درخواست پشت فرم تماسبا ما تماس بگيريد يا از طريق اين 

 جستجو:  
  توانيد برای يافتن پرستار خانگی در نزديکی خود از ابزارهای جستجو و فيلتر استفاده کنيد.نام، می بعد از ثبت 

 پيام: 
توانيد برای يک مصاحبه غربالگری و يک مصاحبه نهايی پيامک ارسال کنيد، از طريق تلفن چت کنيد شما می 

  و مالقات حضوری داشته باشيد.

 سازگارسازی: 
کننده دهی پرستار خانگی جديدتان، از مدير پرونده، هماهنگ پس از يافتن مورد مناسب، برای شروع سرويس 

  خدمات يا نماينده شخصی خود تاييديه دريافت کنيد.
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 آيا برای شروع کار نياز به پشتيبانی داريد؟ 

 

با    0605-796-855-1عصر (روزهای دوشنبه تا جمعه) از طريق شماره  6صبح تا  8بين ساعت  �
Carina  .تماس بگيريد  

 تماس بگيريد.   Carinaبا  فرم تماساز طريق اين  �

 ها را بيابيد. پاسخ   aCarinپرسش و پاسخ  در قسمت  �

Carina  های آنها، کارفرمايان رکورد، و  کنندگان و خانواده يک وبسايت کاربرپسند است که در آن مصرف
اين   کنند، مطابقت دهند.توانند به سرعت خود را با پرستاران خانگی که نيازهايشان را رفع مینمايندگان می 

 Oregon Projectو  Oregon Medicaidکنندگان خانگی برای تمام مصرف   اختياریو جديد يک ابزار 
Independence (OPI) .است Carina   با همکاری نهادهای زير يک ابزار سازگارسازی مراقبت کارآمد

 کنندگان خانگی در سراسر اورگان را تامين نمايد.کند تا نيازهای مصرف و آنالين را ايجاد می 

 اداره خدمات انسانی اورگان  �

 کميسيون مراقبت در منزل اورگان  �

 اشت اورگاناداره بهد  �

� Carewell SEIU 503 

� SEIU Local 503 

 

 

 

 

 

 

 

      
 


