
 إخطار بانعقاد جلسة علنية

 Prime Healthcare Services, Incالطبي لصالح شركة  St. Francis Medical Centerالبيع المقترح لمركز 

 .للرعاية الصحية

صباًحا  10:00، الساعة 2020يونيو  26سيعقد المدعي العام لوالية كاليفورنيا جلسة علنية عن بُعد في يوم الجمعة الموافق 

الطبي لصالح شركة  St. Francis Medical Centerبشأن البيع المقترح لمركز ( PDT)بالتوقيت الصيفي للمحيط الهادئ 

Prime Healthcare Services, Inc.. 

 N-33-20حاكم الوالية األمر التنفيذي رقم  Newsom، أصدر (COVID-19)استجابةً للتهديد الذي يفرضه فيروس كورونا 

حالة الطوارئ في كاليفورنيا، كما أصدر أمًرا يقضي ببقاء جميع سكان كاليفورنيا في منازلهم أو في محل إقامتهم،  بإعالن

وأصدر .  باستثناء ما هو مطلوب من أجل الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية لقطاعات البنية األساسية الحيوية الفيدرالية

بتفويض المدعي العام لعقد جلسة علنية عن بُعد دون  N-29-20و N-25-20نفيذيين رقم أيًضا األمرين الت Newsomالحاكم 

 .توفير موقع فعلي لها، بحيث يتمكن الجمهور من مشاهدة الجلسة وتقديم تعليقات عامة

سة العامة، أو مشاهدتها وبإمكان أفراد الجمهور إما االستماع إلى الجل.  ستكون الجلسة العامة متاحة للجمهور هاتفيًّا وإلكترونيًّا

 .  واالستماع إليها وتقديم تعليقات باستخدام الطرق الموضحة أدناه

هذا اإلخطار بالجلسة العامة منشور على الموقع اإللكتروني للمدعي العام، مع روابط وتعليمات بشأن كيفية حضور الجلسة 

 .https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. المرئي BlueJeansعبر اجتماع 

 .خالل الجلسة، سيضع المنسق جميع الحاضرين على وضع كتم الصوت، ولن تتمكن من إلغاء كتم خطك أو تفعيله يدويًّا

 تعليمات لحضور الجلسة العامة

 BlueJeans Eventsأو تطبيق  Google Chromeبالكمبيوتر عبر متصفح الويب 

 أو بتنزيل Google Chromeباستخدام متصفح الويب  BlueJeansللحصول على أفضل تجربة استخدام، يوصي 

 .  مجانًا BlueJeans Eventsتطبيق  

بإمكان الحاضرين التعليق كتابيًّا أو . ستماع إليها، وتقديم تعليقاتسيسمح التطبيق للحاضرين بمشاهدة الجلسة العلنية، واال

 event/fffjytvf-m/live2https://primetime.bluejeans.com/a: صوتيًّا باستخدام الرابط التالي

 : تعليق صوتي شر لتقديملطلب التفاعل المبا

 .على جانب شاشتك األيمن( Raise Hand" )اليد المرفوعة"اختر أيقونة  (1)

 (.Continue" )متابعة"عند موافقة المنسق، اختر  (2)

 . ستنتقل حينها إلى صف انتظار (3)

يجب أن تستخدم .  سيلغي المنسق حينئذ كتمان صوت الميكروفون.  من فضلك انتظر حتى يدعوك المنسق للكالم والتعليق

  .إلبداء تعليقك ميكروفونًا

  

https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp
https://www.bluejeans.com/downloads#events
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf


 بالجهاز المحمول

سيتيح استخدم جهاز محمول، مثل هاتف محمول أو جهاز لوحي، للحاضرين مشاهدة الجلسة العلنية واالستماع إليها وتقديم 

 .BlueJeansالتعليقات إذا أتّموا تنزيل تطبيق 

، وسوف BlueJeansسيتطلَّب هذا الخيار من الحاضرين تنزيل تطبيق   .استخدم الرباط التالي لالنضمام عبر جهاز محمول

إذا لم يُتِم .  بإمكان الحاضرين التعليق من خالل نافذة الكتابة، أو تحدُّثًا. يتيح لهم مشاهدة الجلسة العامة وتقديم تعليقات

 .ا من تقديم تعليقات، فسيقتصر األمر على االستماع فقط، ولن يتمكنوBlueJeansالحاضرون تنزيل تطبيق 

 event/fffjytvf-m/live2https://primetime.bluejeans.com/a : افتح هذا الرابط( أ

 . نّزل التطبيق إذا لم يكن لديك بالفعل( ب

 fffjytvf: أدخل معرف االجتماع( ج

 بالهاتف

 

 .سوف يتيح الهاتف للحاضرين االستماع للجلسة العلنية فقط، ولن يسمح لهم بالمشاهدة أو تقديم تعليقات

 : اتصل على أحد األرقام التالية

 

 (الواليات المتحدة) 7000-466 (415) 1+( أ

 #ثم اضغط على  1270051(: PINرمز )أدخل رقم التعريف الشخصي 

 

 (الواليات المتحدة) 0393-699 (760) 1+( ب

 #ثم اضغط على  2198758648(: PINرمز )أدخل رقم التعريف الشخصي 

 BlueJeansدعم 

 

 2830-791 (408) 1+: هو BlueJeansرقم خدمة عمالء 

  https://support.bluejeans.com: يمكن للحاضرين الحصول على الدعم أيًضا من

 

 الغرض من الجلسة العلنية

الغرض من انعقاد الجلسة العلنية هو تلقي التعليقات بشأن البيع المقترح للمستشفى، والنظر في بيان التأثير الواقع على الرعاية 

وقبل .  الذي أعده المستشارون المتعاونون مع المدعي العام لكاليفورنيا( Health Care Impact Statement)الصحية 

اد الجلسة العلنية، سيتاح بيان التأثير الواقع على الرعاية الصحية على الموقع اإللكتروني للمدعي العام لكاليفورنيا انعق

 .http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp:على

ن البيع المقترح كتابةً إلى مكتب المدعي العام لكاليفورنيا من خالل إرسال بريد إلكتروني ونشجع األفراد على تقديم آرائهم ع

، أو بإرسال نسخة عبر البريد العادي إلى 5480-703 (415)، أو عبر الفاكس على الرقم scott.chan@doj.ca.govإلى 

Scott Chan455: ، نائب المدعي العام، على العنوان Golden Gate Avenue, Suite 11000, San 

Francisco, CA 94102  . مساءً  5:00، الساعة 2020يونيو  27آخر موعد الستالم التعليقات الكتابية هو. 

  

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf
https://support.bluejeans.com/
http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp


 يتوفر االستعراض السابق لإلخطار بلغات أخرى أيًضا

الفارسية، الكورية، الروسية، اإلسبانية، ، اإلنجليزية، (الماندرين)، الصينية (الكناتونية)العربية، األرمينية، الكامبودية، الصينية 

 .التاغلوغية، الفيتنامية

 

 

 

 

  

  

  




