Date Filed: 6/10/2020

اطالعيه جلسه عمومی
پيشنھاد فروش  St. Francis Medical Centerبه Prime Healthcare Services, Inc.
دادستان کل کاليفرنيا جلسه عمومی را روز جمعه 26 ،ژوئن  2020از ساعت  10صبح  PDTاز طريق تلهکنفرانس برای
پيشنھاد فروش  St. Francis Medical Centerبه  Prime Healthcare Services, Inc.آغاز میکند.
در واکنش به تھديد کوويد ،19-فرماندار  Newsomفرمان اجرايی  N-33-20را صادر کرد که به موجب آن در کاليفرنيا
وضعيت اضطراری اعالم شد و دستور داد که ھمه افراد ساکن کاليفرنيا ،به جز در صورت نياز برای حفظ استمرار عمليات
بخشھای مھم زيرساخت حياتی فدرال ،در خانه يا محل اقامت خود بمانند .فرماندار  Newsomھمچنين فرمانھای اجرايی
 N-25-20و  N-29-20را صادر کرد که به دادستان کل اجازه میدھد جلسات عمومی را از طريق تلهکنفرانس بدون نياز
به موقعيت مکانی فيزيکی برگزار کند تا عموم مردم بتوانند جلسه را مشاھده کنند و نظر عمومی ارائه دھند.
اين جلسه عمومی بصورت تلفنی و الکترونيکی در دسترس عموم خواھد بود .افراد عادی میتوانند به جلسه عمومی گوش
دھند ،يا اينکه میتوانند با استفاده از روشھای شرح داده شده در زير ،جلسه را مشاھده کنند ،به نظرات گوش دھند و نظر
خود را بيان کنند.
اين اطالعيه جلسه عمومی در وب سايت دادستان کل با لينکھا و دستورالعملھای نحوه حضور در جلسه عمومی از
طريق کنفرانس ويديويی  BlueJeansمنتشر شده است.https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp .
در اين جلسه ،صدای کليه شرکتکنندگان توسط مجری قطع میشود .در اين صورت نمیتوانيد خطوط خود را به طور
دستی قطع يا وصل کنيد.
دستورالعملھای حضور در جلسه عمومی
رايانه از طريق مرورگر  Google Chromeيا برنامه BlueJeans Events
برای بھترين تجربه کاربری BlueJeans ،توصيه میکند از مرورگر  Google Chromeاستفاده کنيد يا
برنامه  BlueJeans Eventsرا رايگان دانلود کنيد.
اين برنامه به شرکتکننده امکان میدھد جلسه را مشاھده کرده ،به صحبت سايرين گوش کند و نظر خود را در جلسه
عمومی بيان کند .شرکتکننده میتواند با استفاده از لينک زير ،از طريق چت يا به طور شفاھی اظھار نظر کند:
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live‐event/fffjytvf

درخواست گفتگوی زنده برای ارائه نظر به طور شفاھی به شرح زير:
) (1نماد ) Raise Handباال بردن دست( در سمت راست صفحه خود را انتخاب کنيد.
) (2پس از تأييد مجری) Continue ،ادامه( را انتخاب کنيد.
) (3سپس در صف ]گفتگو[ قرار میگيريد.
لطفا ً برای صحبت کردن منتظر بمانيد تا اينکه مجری از شما دعوت به اظھار نظر کند .مجری سپس ميکروفون شما را
فعال میکند .برای اظھار نظر بايد يک ميکروفون داشته باشيد.
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دستگاه ھمراه
استفاده از دستگاه ھمراه از جمله تلفن ھمراه يا تبلت به شرکتکننده امکان میدھد در صورت دانلود برنامه ،BlueJeans
جلسه عمومی را مشاھده نمايد ،به سايرين گوش کند و نظر خود را بيان کند.
برای پيوستن به جلسه با استفاده دستگاه ھمراه ،از لينک زير استفاده کنيد .اين گزينه شرکتکننده را ملزم میکند تا برنامه
 BlueJeansرا دانلود کند و به شرکتکننده امکان میدھد جلسه عمومی را مشاھده نمايد و نظر خود را بيان کند.
شرکتکننده میتواند از طريق پنجره چت يا با صحبت کردن ،نظر خود را بيان کند .اگر شرکتکننده برنامه BlueJeans
را دانلود نکند ،تنھا میتواند به ساير افراد گوش کند و قادر به ارائه نظر نخواھد بود.
الف( اين لينک را باز کنيدhttps://primetime.bluejeans.com/a2m/live‐event/fffjytvf :

ب( اگر اين برنامه را از قبل نداريد ،آن را دانلود کنيد.
پ( شناسه رويداد را وارد کنيدfffjytvf :
تلفن
استفاده از تلفن به شرکتکننده امکان میدھد تنھا به صحبتھای سايرين در جلسه عمومی گوش کند و به او اجازه مشاھده
جلسه عمومی يا ارائه نظر را نمیدھد.
با يکی از شمارهھای زير تماس بگيريد:
الف( ) +1 (415) 466‐7000اياالت متحده(
پين کد را وارد کنيد 1270051 :و سپس #
ب( ) +1 (760) 699‐0393اياالت متحده(
پين کد را وارد کنيد 2198758648 :و سپس #

پشتيبانی BlueJeans
شماره مرکز خدمات مشتريان BlueJeans: +1 (408) 791-2830
شرکتکنندگان میتوانند در آدرس زير نيز به خدمات پشتيبانی دسترسی يابندhttps://support.bluejeans.com :
ھدف جلسه عمومی
ھدف از برگزاری اين جلسه عمومی اين است که در خصوص پيشنھاد فروش بيمارستان نظرات را جويا شوند و ضمنا ً
»بيانيهھای تأثير مراقبتھای بھداشتی« که توسط مشاوران منتصب دادستان کل کاليفرنيا تھيه گرديده است ،بررسی و
مالحظه شود .پيش از برگزاری جلسه عمومی ،بيانيهھای تأثير مراقبتھای بھداشتی را میتوان در وبسايت دادستان کل
کاليفرنيا به آدرس  http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithospمشاھده کرد.
از افراد درخواست میشود نظرات خود در مورد معامله پيشنھادی فوق را کتبا ً از طريق ايميل به آدرس
 scott.chan@doj.ca.govيا با فکس به شماره  (415) -703-5480و يا با پست به نشانی Scott Chan,
Deputy Attorney General, 455 Golden Gate Avenue, Suite 11000, San Francisco, CA 94102
به دفتر دادستان کل کاليفرنيا ارائه دھند .مھلت ارسال نظرات کتبی  27ژوئن  2020تا  5:00عصر است.

مندرجات فوق اين اطالعيه به ساير زبانھا در دسترس است
عربی ،ارمنی ،کامبوجی ،چينی )کانتونی( ،چينی )ماندارين( ،انگليسی ،فارسی ،کرهای ،روسی ،اسپانيايی ،تاگالوگ و
ويتنامی.

