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   PIONEER HOUSEگردھمایی عمومی در فروش پیشنھادی 
 

توسط بنیاد مسکن بازنشستگان، یک شرکت سھامی  Pioneer Houseدادستان کل در حال بررسی فروش پیشنھادی 
 باشد.شرکتی کالیفرنیایی با مسئولیت محدود می، Pacifica Companies, LLCالمنفعھ کالیفرنیایی، بھ غیرانتفاعی عام

Pioneer House برای سالمندان است  یک مجموعھ مراقبتی مسکونیاست و متشکل از در ساکرامنتو، کالیفرنیا قرار گرفتھ
واحدی  49آپارتمان خانھ سالمندان، بھ عالوه یک مجموعھ پرستاری تخصصی  41واحد مسکونی (مستقل) و  47کھ دارای 

بین بنیاد مسکن ما) فیAsset Purchase Agreementاین فروش پیشنھادی، در یک توافقنامھ خرید دارایی ( باشد.می
  است.، تعیین گردیدهPacifica، LLCھای بازنشستگان و شرکت

 
سی در حال برر و غیره 5914ھا، ماده این مذاکره مجموعھ بھداشت غیرانتفاعی پیشنھادی، بر اساس قوانین شرکت

این اعالمیھ کتبی از طریق  است.شرایط این مذاکره پیشنھادی، در یک اطالعیھ کتبی بھ دادستان کل اعالم گردیده باشد.می
قابل  https://pioneerhouseretirement.org/بھ نشانی   Pioneer Houseسایت لینکی در پایین صفحھ اصلی وب

   باشد.میدسترس 

 ,P Street 415صبح در  11:00، از ساعت 2022نوامبر  22دادستان کل کالیفرنیا، یک گردھمایی عمومی را در تاریخ 
Sacramento, CA 95814ھدف از این گردھمایی عمومی، دریافت نظرات پیرامون فروش  نمود. ، برگزار خواھد

ھای بھداشتی برای بنیاد مسکن بازنشستگان است کھ از طریق و بررسی اعالمیھ تأثیر مراقبت  Pioneer Houseپیشنھادی 
ھای بھداشتی، قبل از اعالمیھ تأثیر مراقبت است.یک مشاور بھ کار گماشتھ شده توسط دادستان کل کالیفرنیا تھیھ گردیده

 http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithospسایت دادستان کل کالیفرنیا بھ آدرس گردھمایی عمومی، در وب
 بود.قابل دسترس خواھد

شود تا نظرات خود را در مورد مذاکره پیشنھادی در گردھمایی عمومی یا از طریق توانند و از آنھا دعوت میاشخاص می
و ایمیل بھ آدرس  7835-210-916معاون دادستان کل، با تلفن ، Heidi Lehrmanتماس با 

Heidi.Lehrman@doj.ca.gov 1300یا ارسال پست بھ  5397-324-916، از طریق فکس بھ شماره I Street, 
Sacramento, California, 95814 .باشد.، آخرین مھلت برای دریافت نظرات کتبی می2022نوامبر 22  بیان نمایند  
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