
 جلسھ عمومی 

صبح بھ وقت اقیانوس آرام اقدام بھ برگزاری جلسھ   10:00رأس ساعت  2020اکتبر  8دادستان کل کالیفرنیا روز  
و  Huntingtonعمومی از طریق ویدئو کنفرانس خواھد کرد تا بھ موضوع پیشنھاد ارتباط بین بیمارستان 

Cedars-Sinai .پرداختھ شود 

وضعیت اضطراری در  N-33-20با صدور حکم اجرایی   Newsom، فرماندار 19-در واکنش بھ خطرات کووید 
جز در ھای سکونتشان بمانند، بھھا یا محل کالیفرنیا اعالم کرد و دستور داد کلیھ افراد ساکن کالیفرنیا در خانھ

ھای زیرساختی اساسی فدرال ضرورت داشتھ باشد. فرماندار  مواردی کھ برای حفظ تداوم در عملیات بخش
Newsom ھای اجرایی حکمN-25-20   وN-29-20   را نیز صادر کردند، کھ بھ موجب آنھا دادستان کل مجاز
ای عمومی از طریق ویدئو کنفرانس و بدون مکان فیزیکی برگزار کنند کھ از آنجا عموم مردم بتوانند است جلسھ 

 شان را ارائھ دھند.ضمن مشاھده جلسھ، نظرات عمومی 

توانند صورت الکترونیکی برای عموم قابل دسترسی خواھد بود. عموم مردم می ھجلسھ عمومی از طریق تلفن و ب
ھای مشروح در بھ جلسھ عمومی گوش فرا دھند، یا ضمن مشاھده و گوش دادن بھ جلسھ، نظراتشان را بھ روش

 زیر ارائھ کنند. 

ھای نحوه حضور  رالعمل ھا و دستوسایت دادستان کل منتشر شده است و لینک این اطالعیھ جلسھ عمومی در وب 
درج گردیده است.  BlueJeansدر جلسھ عمومی از طریق ویدئوکنفرانس  

https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp . 

صورت  طی جلسھ، مجری میکروفن کلیھ حضار را قطع خواھد کرد. خودتان قادر نخواھید بود خطوط خود را بھ
 دستی قطع یا وصل کنید.

 دستورالعمل نحوه حضور در جلسھ عمومی

 BlueJeans Eventsیا برنامھ   Google Chromeبا رایانھ از طریق مرورگر  

استفاده شود   Google Chromeکند از مرورگر وب  توصیھ می  BlueJeansبرای ایجاد بھتری تجربھ کاربری، 
 صورت رایگان دانلود شود.بھ  stBlueJeans Even برنامھ یا 

کننده  کند. شرکتکننده امکان مشاھده، گوش دادن و ارائھ نظر در جلسھ عمومی را پیدا می بدین ترتیب شرکت 
 صورت شفاھی با استفاده از لینک زیر مطرح کند:تواند نظراتش را از طریق چت یا بھمی 

event/trhqcctx-primetime.bluejeans.com/a2m/live//https:   

 صورت شفاھی: روش درخواست تعامل زنده برای ارائھ نظر بھ

 انتخاب آیکون باال بردن دست در سمت راست صفحھ نمایش. .1
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https://www.bluejeans.com/downloads#events
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 ). Continueپس از تأیید مجری، انتخاب «ادامھ» ( .2
 سپس وارد صف خواھید شد.  .3

تان سپس مجری میکروفن        ً                                                                        لطفا  برای صحبت کردن منتظر بمانید تا اینکھ مجری شما را بھ ارائھ نظر دعوت کند.
 برای بیان نظرتان باید میکروفن داشتھ باشید.   را وصل خواھد کرد.

 دستگاه ھمراه 

ھند داشت کھ با دانلود برنامھ کنندگان این امکان را خوا با استفاده از دستگاه ھمراه، مثل تلفن ھمراه یا تبلت، شرکت
BlueJeans دھند، نظراتشان را نیز مطرح کنند. ، ضمن اینکھ ناظر جلسھ عمومی ھستند و بھ آن گوش فرا می 

برای این روش الزم است   ھای ھمراه بھ جلسھ وارد شوید.توانید با دستگاه با استفاده از لینک زیر می 
ود کند و این امکان را پیدا خواھند کرد کھ ناظر جلسھ عمومی باشند و را دانل  BlueJeansکنندگان برنامھ شرکت 

توانند نظراتشان را یا از طریق پنجره چت یا با صحبت کردن مطرح کنندگان می نظراتشان را مطرح کنند. شرکت 
قادر بھ ارائھ تواند بھ جلسھ گوش دھد و  را دانلود نکرده باشد، فقط می   BlueJeansکننده برنامۀ  اگر شرکت  کنند.

 نظر نخواھد بود.

a :این لینک را باز کنید (https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/trhqcctx 

b .اگر برنامھ را ندارید، آن را دانلود کنید ( 

c :شناسھ رویداد را وارد کنید (trhqcctx 

 تلفن

تواند کننده نمی دھد کھ بھ جلسھ عمومی گوش دھد ولی شرکت کننده فقط این امکان را می استفاده از تلفن بھ شرکت 
 ناظر جلسھ باشد یا نظراتش را مطرح کند. 

 گیری نمایید:ھای زیر را شماره یکی از شماره 
 (ایالت متحده)  466-7000 (415) 1+

 #   7994100کد پین

 

 شماره ثانویھ:
 (ایاالت متحده)  699-0393 (760) 1+



 #   6432707455کد پین

 BlueJeansپشتیبانی  

 BlueJeans: +1 (408) 791-2830شماره واحد خدمات مشتریان 
توانند بھ پشتیبانی دسترسی یابند: کنندگان با مراجعھ بھ لینک زیر نیز می شرکت 

https://support.bluejeans.com 

 ھدف جلسھ عمومی

و  Huntingtonھدف از برگزاری جلسھ عمومی دریافت نظرات پیرامون پیشنھاد ارتباط میان بیمارستان 
Cedars-Sinai  .است 

صورت کتبی از طریق ایمیل  عامل پیشنھادی بھ ھایشان را درمورد تشود دیدگاهاز افراد دعوت می
Anita.Velasco@doj.ca.govیا پست بھ آدرس زیر بھ دفتر دادستان   731 (916)-3652شماره ، فکس بھ

 Anita Garcia Velasco, Deputy Attorney General, at 300 S. Springکل کالیفرنیا ارائھ نمایند:
Street, Los Angeles, CA 90013   2020اکتبر   8بعدازظھر روز    5:00مھلت دریافت نظرات کتبی ساعت  

 است.
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