
 جلسة عامة 

ً            صباح ا بالتوقیت   10:00، الساعة  2020أكتوبر  8سیعقد المدعي العام لوالیة كالیفورنیا جلسة علنیة تبدأ من یوم      
) عبر وسائل االتصال الھاتفي، وذلك بشأن االرتباط المقترح بین مستشفى PDTالصیفي للمحیط الھادئ (

Huntington وCedars-Sinai . 

ً                          استجابة  للتھدید الذي یفرضھ فیروس  حاكم الوالیة األمر التنفیذي رقم  Newsom)، أصدر  COVID-19كورونا (       
N-33-20   بإعالن حالة الطوارئ في كالیفورنیا، كما أصدر أمر ا یقضي ببقاء جمیع سكان كالیفورنیا في منازلھم أو                                                 ً                                               

ات البنیة األساسیة في محل إقامتھم، باستثناء ما ھو مطلوب من أجل الحفاظ على استمراریة العملیات التشغیلیة لقطاع
ً                        أیض ا األمرین التنفیذیین رقم  Newsomالحیویة الفیدرالیة. وأصدر الحاكم     N-25-20  وN-29-20  بتفویض

                                 ُ                                                                       المدعي العام لعقد جلسة علنیة عن ب عد دون توفیر موقع فعلي لھا، بحیث یتمكن الجمھور من مشاھدة الجلسة وتقدیم 
 تعلیقات عامة.

             �           �                                                            للجمھور ھاتفی ا وإلكترونی ا. وبإمكان أفراد الجمھور إما االستماع إلى الجلسة العامة، أو   ستكون الجلسة العامة متاحة
 مشاھدتھا واالستماع إلیھا وتقدیم تعلیقات باستخدام الطرق الموضحة أدناه. 

حضور   ھذا اإلخطار بالجلسة العامة منشور على الموقع اإللكتروني للمدعي العام، مع روابط وتعلیمات بشأن كیفیة
 . https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp المرئي. BlueJeansالجلسة عبر اجتماع  

خالل الجلسة، سیضع المنسق جمیع الحاضرین على وضع كتم الصوت، ولن تتمكن من إلغاء كتم خطك أو تفعیلھ  
     �   یدوی ا. 

 تعلیمات بشأن حضور الجلسة العامة

 BlueJeans Eventsأو تطبیق   Google Chromeباستخدام الكمبیوتر عبر متصفح الویب  

أو   Google Chromeباستخدام متصفح الویب  BlueJeansللحصول على أفضل تجربة استخدام، یوصي 
     ً  مجان ا. BlueJeans Events بتنزیل

                                                                                                            �   سیسمح التطبیق للحاضرین بمشاھدة الجلسة العلنیة، واالستماع إلیھا، وتقدیم تعلیقات. بإمكان الحاضرین التعلیق كتابی ا  
        �                          أو صوتی ا باستخدام الرابط التالي: 

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

 لطلب التفاعل المباشر لتقدیم تعلیق شفھي: 

 ) على جانب شاشتك األیمن. Raise Handاختر أیقونة "الید المرفوعة" ( .1
 ).Continueعند موافقة المنسق، اختر "متابعة" ( .2
 ستنتقل حینھا إلى صف انتظار. .3

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


یجب أن   نسق حینئذ كتمان صوت المیكروفون.سیلغي الم  من فضلك انتظر حتى یدعوك المنسق لإلدالء بتعلیقك.
                ً                تستخدم میكروفون ا لإلدالء بتعلیقك.

 األجھزة المحمولة 

سیتیح استخدم جھاز محمول، مثل ھاتف محمول أو جھاز لوحي، للحاضرین مشاھدة الجلسة العلنیة واالستماع إلیھا  
ّ               وتقدیم التعلیقات إذا أتم وا تنزیل تطبیق                          BlueJeans . 

،  BlueJeans     َّ                                      سیتطل ب ھذا الخیار من الحاضرین تنزیل تطبیق    استخدم الرباط التالي لالنضمام عبر جھاز محمول.
وف یتیح لھم مشاھدة الجلسة العامة وتقدیم تعلیقات. بإمكان الحاضرین التعلیق من خالل نافذة الكتابة، أو وس

ُّ ً  تحد ث ا. ، فسیقتصر األمر على االستماع فقط، ولن یتمكنوا من تقدیم  BlueJeans        ُ ِ                       إذا لم ی ت م الحاضرون تنزیل تطبیق      
 تعلیقات. 

 https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/trhqcctxأ) افتح ھذا الرابط : 

ّ                                  ب) نز ل التطبیق إذا لم یكن لدیك بالفعل.        

ّ             ج) أدخل رقم معر ف الفعالیة:                  trhqcctx 

 الھاتف 

 سوف یتیح الھاتف للحاضرین االستماع للجلسة العلنیة فقط، ولن یسمح لھم بالمشاھدة أو تقدیم تعلیقات.

 اطلب أحد األرقام التالیة:
 (الوالیات المتحدة)  466-7000 (415) 1+

 #  7994100رقم التعریف الشخصي  

 

 ثانوي:
 (الوالیات المتحدة)  699-0393 (760) 1+

 #  6432707455رقم التعریف الشخصي  

 BlueJeansدعم 



 2830-791 (408) 1+ھو:   BlueJeansرقم خدمة عمالء 
ً                               ویمكن للحاضرین أیض ا الوصول إلى الدعم على الرابط:                    https://support.bluejeans.com 

 الغرض من الجلسة العلنیة 

  Huntingtonإن الغرض من الجلسات العامة ھو تلقي التعلیقات حول االرتباط المقترح بین مستشفى 
 .Cedars-Sinaiو

ً                                                      مقترح كتابة  إلى مكتب المدعي العام لكالیفورنیا من خالل إرسال برید  ونشجع األفراد على تقدیم آرائھم عن البیع ال            
، أو بإرسال  731 (916)-3652، أو عبر الفاكس على الرقم Anita.Velasco@doj.ca.govإلكتروني إلى  

 S. Spring 300، نائب المدعي العام، على العنوان: Anita Garcia Velascoنسخة عبر البرید العادي إلى 
Street, Los Angeles, CA 90013  الساعة 2020أكتوبر   8. آخر موعد الستالم التعلیقات الكتابیة ھو ،

ً  مساء .  5:00      

 

https://support.bluejeans.com/
mailto:Anita.Velasco@doj.ca.gov

