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Xin chào,  

Chúng tôi rất vui khi được thông báo cho bạn về một lựa chọn để tìm nhân viên 
chăm sóc tại nhà, nhân viên hỗ trợ cá nhân hoặc người chăm sóc cá nhân (nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà). Dịch vụ này được gọi là Carina. Carina 
là một dịch vụ kết hợp chăm sóc miễn phí giúp mọi người nhanh chóng tìm thấy 
các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà. 

Bắt đầu với Carina th ật dễ dàng.  
Cách thức hoạt động: 
Đăng ký: 
Nhấp vào liên kết xác minh này 
[https://www.carina.org/homecare/medicaid/oregon/OREGON_4006?utm_sourc
e=sfcrm&utm_medium=email&utm_campaign=OREGON_4006] để đăng ký. 

� Nếu bạn gặp sự cố với mã xác minh, hãy nhấp vào đây. Nhập mã này 
[OREGON_4006] khi được nhắc. 

� Lưu ý:  Liên kết xác minh là một liên kết duy nhất không thể được chia sẻ 
và sẽ hết hạn sau 30 ngày. Nếu bạn gặp khó khăn khi truy cập liên kết, 
vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ 1-855-796-0605 hoặc yêu cầu 
hỗ trợ thông qua này mẫu liên hệ. 

Tìm ki ếm: 
Sau khi đăng ký, bạn có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm và lọc để tìm nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà gần bạn.  

Thông điệp: 
Bạn có thể gửi tin nhắn, trò chuyện qua điện thoại và gặp trực tiếp để phỏng 
vấn sàng lọc và phỏng vấn cuối cùng.  
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Phù hợp: 
Sau khi bạn tìm thấy sự phù hợp, hãy xin sự chấp thuận từ người quản lý hồ 
sơ, điều phối viên dịch vụ hoặc đại diện cá nhân của bạn để bắt đầu với nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà mới của bạn.  

Muốn có h ỗ trợ để bắt đầu? 

 
� Gọi cho Carina theo số 1-855-796-0605 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều 

(Thứ Hai đến thứ Sáu).  

� Liên hệ với Carina thông qua mẫu liên hệ này. 

� Tìm câu trả lời trên Câu hỏi thường gặp của Carina. 

Carina là một trang web thân thiện với người dùng, nơi người tiêu dùng và gia 
đình của họ, nhà tuyển dụng của hồ sơ và người đại diện có thể nhanh chóng 
kết hợp với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà đáp ứng nhu cầu của họ. 
Đây là một công cụ mới và không b ắt buộc cho tất cả người tiêu dùng tại nhà 
của Oregon Medicaid và Oregon Project Independence (OPI). Carina hợp tác với 
những người sau đây để phát triển một công cụ kết hợp chăm sóc trực tuyến, 
hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tại nhà trên khắp Oregon: 

� Sở Dịch vụ Nhân sinh Oregon 
� Ủy ban Chăm sóc Tại nhà Oregon 
� Oregon Health Authority (Cơ quan Y tế Oregon) 
� Carewell SEIU 503 
� SEIU Local 503 

 

 

 

 

      
 


