
 اطالعیھ جلسھ عمومی

 .Prime Healthcare Services, Incبھ  St. Francis Medical Centerپیشنھاد فروش 

کنفرانس برای از طریق تلھ PDTصبح  10از ساعت  2020ژوئن  26دادستان کل کالیفرنیا جلسھ عمومی را روز جمعھ، 
 کند.آغاز می .Prime Healthcare Services, Incبھ  St. Francis Medical Centerپیشنھاد فروش 

را صادر کرد کھ بھ موجب آن در کالیفرنیا  N-33-20فرمان اجرایی  Newsom، فرماندار 19-در واکنش بھ تھدید کووید
وضعیت اضطراری اعالم شد و دستور داد کھ ھمھ افراد ساکن کالیفرنیا، بھ جز در صورت نیاز برای حفظ استمرار عملیات 

ھای اجرایی ھمچنین فرمان Newsomرساخت حیاتی فدرال، در خانھ یا محل اقامت خود بمانند.  فرماندار ھای مھم زیبخش
N-25-20  وN-29-20 کنفرانس بدون نیاز دھد جلسات عمومی را از طریق تلھرا صادر کرد کھ بھ دادستان کل اجازه می

 سھ را مشاھده کنند و نظر عمومی ارائھ دھند.بھ موقعیت مکانی فیزیکی برگزار کند تا عموم مردم بتوانند جل

توانند بھ جلسھ عمومی گوش این جلسھ عمومی بصورت تلفنی و الکترونیکی در دسترس عموم خواھد بود.  افراد عادی می
و نظر ھای شرح داده شده در زیر، جلسھ را مشاھده کنند، بھ نظرات گوش دھند توانند با استفاده از روشدھند، یا اینکھ می

 خود را بیان کنند.  

ھای نحوه حضور در جلسھ عمومی از ھا و دستورالعملاین اطالعیھ جلسھ عمومی در وب سایت دادستان کل با لینک
 .nonprofithosp/https://oag.ca.gov/charitiesمنتشر شده است.  BlueJeansطریق کنفرانس ویدیویی 

توانید خطوط خود را بھ طور شود. در این صورت نمیکنندگان توسط مجری قطع میدر این جلسھ، صدای کلیھ شرکت
 دستی قطع یا وصل کنید.

 ھای حضور در جلسھ عمومیدستورالعمل

 BlueJeans Eventsیا برنامھ  Google Chromeرایانھ از طریق مرورگر 

  استفاده کنید یا  Google Chromeکند از مرورگر توصیھ می BlueJeansکاربری،  برای بھترین تجربھ
 را رایگان دانلود کنید.   BlueJeans Eventsبرنامھ 

سایرین گوش کند و نظر خود را در جلسھ دھد جلسھ را مشاھده کرده، بھ صحبت کننده امکان میاین برنامھ بھ شرکت
تواند با استفاده از لینک زیر، از طریق چت یا بھ طور شفاھی اظھار نظر کند: کننده میشرکتعمومی بیان کند. 

event/fffjytvf-livehttps://primetime.bluejeans.com/a2m/ 

 : ارائھ نظر بھ طور شفاھی بھ شرح زیر درخواست گفتگوی زنده برای

 (باال بردن دست) در سمت راست صفحھ خود را انتخاب کنید. Raise Handنماد  )1(
 (ادامھ) را انتخاب کنید. Continueپس از تأیید مجری،  )2(
 گیرید. سپس در صف [گفتگو] قرار می )3(

کردن منتظر بمانید تا اینکھ مجری از شما دعوت بھ اظھار نظر کند.  مجری سپس میکروفون شما را لطفاً برای صحبت 
  داشتھ باشید. میکروفونبرای اظھار نظر باید یک کند.  فعال می

  

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


 دستگاه ھمراه

، BlueJeansدھد در صورت دانلود برنامھ کننده امکان میاستفاده از دستگاه ھمراه از جملھ تلفن ھمراه یا تبلت بھ شرکت
 جلسھ عمومی را مشاھده نماید، بھ سایرین گوش کند و نظر خود را بیان کند.

کند تا برنامھ کننده را ملزم میگزینھ شرکتبرای پیوستن بھ جلسھ با استفاده دستگاه ھمراه، از لینک زیر استفاده کنید.  این 
BlueJeans دھد جلسھ عمومی را مشاھده نماید و نظر خود را بیان کند. کننده امکان میرا دانلود کند و بھ شرکت

 BlueJeansکننده برنامھ تواند از طریق پنجره چت یا با صحبت کردن، نظر خود را بیان کند.  اگر شرکتکننده میشرکت
 تواند بھ سایر افراد گوش کند و قادر بھ ارائھ نظر نخواھد بود.دانلود نکند، تنھا میرا 

 event/fffjytvf-m/live2https://primetime.bluejeans.com/a الف) این لینک را باز کنید: 
 این برنامھ را از قبل ندارید، آن را دانلود کنید. ب) اگر 

 fffjytvfپ) شناسھ رویداد را وارد کنید: 

 تلفن
 

ھای سایرین در جلسھ عمومی گوش کند و بھ او اجازه مشاھده دھد تنھا بھ صحبتکننده امکان میاستفاده از تلفن بھ شرکت
 دھد.جلسھ عمومی یا ارائھ نظر را نمی

 ھای زیر تماس بگیرید: با یکی از شماره
 

 متحده) االتی(ا  7000-466 (415) 1+الف) 
 و سپس # 1270051پین کد را وارد کنید: 

 
 (ایاالت متحده) 0393-699 (760) 1+ب) 

 و سپس # 2198758648پین کد را وارد کنید: 

 BlueJeansپشتیبانی 
 

 BlueJeans: +1 (408) 791-2830شماره مرکز خدمات مشتریان 
  https://support.bluejeans.comتوانند در آدرس زیر نیز بھ خدمات پشتیبانی دسترسی یابند: کنندگان میشرکت

 
 ھدف جلسھ عمومی

ضمناً  در خصوص پیشنھاد فروش بیمارستان نظرات را جویا شوند و ھدف از برگزاری این جلسھ عمومی این است کھ
کھ توسط مشاوران منتصب دادستان کل کالیفرنیا تھیھ گردیده است، بررسی و » ھای بھداشتیھای تأثیر مراقبتبیانیھ«

سایت دادستان کل توان در وبھای بھداشتی را میھای تأثیر مراقبتمالحظھ شود.  پیش از برگزاری جلسھ عمومی، بیانیھ
 مشاھده کرد. http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithospکالیفرنیا بھ آدرس 

شود نظرات خود در مورد معاملھ پیشنھادی فوق را کتباً از طریق ایمیل بھ آدرس از افراد درخواست می
scott.chan@doj.ca.gov   و یا با پست بھ نشانی 415( -703-5480یا با فکس بھ شماره (Scott Chan, 

Deputy Attorney General, 455 Golden Gate Avenue, Suite 11000, San Francisco, CA 94102 
 ت.عصر اس 5:00تا  2020ژوئن  27بھ دفتر دادستان کل کالیفرنیا ارائھ دھند.  مھلت ارسال نظرات کتبی 
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 ھا در دسترس استمندرجات فوق این اطالعیھ بھ سایر زبان

ای، روسی، اسپانیایی، تاگالوگ و عربی، ارمنی، کامبوجی، چینی (کانتونی)، چینی (ماندارین)، انگلیسی، فارسی، کره
 ویتنامی.

 

 

 

 

  

  

  


