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 Retirementمن قِبل مؤسسة إسكان المتقاعدین ( Pioneer Houseیراجع النائب العام البیع المقترح لمنشأة 
Housing Foundation وھي مؤسسة منفعة عامة غیر ربحیة في كالیفورنیا، إلى شركة ،(Pacifica 

Companies, LLC وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة في كالیفورنیا. تقع منشأة ،Pioneer House  في ساكرامینتو
رعایة دائمة، ومرفق  شقة 41وحدة سكنیة (مستقلة)، و 47لكبار السن یضم  مرفق رعایة سكنیة بوالیة كالیفورنیا وتتكون من 

وحدة. وتفاصیل البیع المقترح موضحة في اتفاقیة شراء األصول المبرمة بین مؤسسة إسكان  49تمریض تخصصي یضم 
 . Pacifica Companies, LLC) وشركة Retirement Housing Foundationالمتقاعدین (

 
من  وما یلیھ 5914جعة كما ھو مطلوب بموجب القسم وتخضع ھذه المعاملة المقترحة للمنشأة الصحیة غیر الربحیة للمرا

قانون الشركات. تِرد شروط المعاملة المقترحة في اإلخطار الخطي المقّدم إلى النائب العام. یتوفر اإلخطار الخطي من خالل 
على الرابط  Pioneer Houseرابط في أسفل الصفحة الرئیسیة لموقع ویب 

https://pioneerhouseretirement.org/  . 

صباًحا، في  11:00، بدًءا من الساعة 2022نوفمبر  22من المقرر أن یعقد النائب العام لوالیة كالیفورنیا اجتماًعا عاًما في 
415 P Street, Sacramento, CA 95814 تلقي التعلیقات على البیع المقترح . یتمثل الغرض من االجتماع العام في

 Retirementومناقشة بیان التأثیر على الرعایة الصحیة لمؤسسة إسكان المتقاعدین ( Pioneer Houseلمنشأة 
Housing Foundation(  ،المعد بواسطة مستشار ُمكلف من جانب النائب العام لوالیة كالیفورنیا. قبل االجتماع العام

لى الرعایة الصحیة متاًحا على موقع النائب العام لوالیة كالیفورنیا على الرابط سیكون بیان التأثیر ع
http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

االجتماع العام أو عن طریق التواصل مع یمكن لألشخاص تقدیم آرائھم وتشجیعھم على ذلك بشأن المعاملة المقترحة في 
، أو عبر البرید اإللكتروني على الموقع 7835-210-916ھایدي لیرمان، نائب المدعي العام، ھاتفیًا على الرقم 

Heidi.Lehrman@doj.ca.gov أو عبر البرید العادي على العنوان 5397-324-916، أو عبر الفاكس على الرقم ،
1300 I Street, Sacramento, California, 95814 22. ُحدد الموعد النھائي الستالم التعلیقات المكتوبة في 

 . 2022نوفمبر 
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