Հանրային հանդիպում

Կալիֆորնիայի գլխավոր դատախազը 2021թ. ապրիլի 22-ին, ժամը 13: 00-ին (GMT - 0700)
հեռախորհրդաժողովով հանրային հանդիպում կանցկացնի Prime Healthcare Foundation, Inc. ի կողմից CHLB ՍՊԸ-ին East Valley Glendora Hospital ՍՊԸ- ի առաջարկվող վաճառքի
վերաբերյալ (որն զբաղվում է կոմերցիոն գործունեությամբ որպես Glendora Oaks հոգեկան
առողջության հիվանդանոց):

Ի պատասխան COVID-19- ի սպառնալիքի, նահանգապետ Նյուսոմը արձակեց N-33-20
հրամանը, որով Կալիֆորնիայում հայտարարվեց արտակարգ դրություն և կարգադրվեց, որ
Կալիֆորնիայում բնակվող բոլոր անհատները մնան տանը կամ իրենց բնակության վայրում,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհրաժեշտ է պահպանել դաշնային կարևոր
ենթակառուցվածքների
հատվածների
գործողությունների
շարունակականությունը:
Նահանգապետ Նյուսոմը նաև արձակեց N-25-20 և N-29-20 հրամանները, որոնք գլխավոր
դատախազին լիազորում են հանրային հանդիպում անցկացնել հեռախորհրդաժողովով՝
առանց նշելու ֆիզիկական գտնվելու վայրը, որտեղից հասարակության անդամները կարող են
դիտել հանդիպումը և հրապարակային մեկնաբանություններ թողնել:

Հանրային հանդիպումը հասարակությանը հասանելի կլինի հեռախոսային և էլեկտրոնային
եղանակով: Հասարակության անդամները կարող են ունկնդրել հանրային հանդիպումը, կամ
փոխարենը կարող են դիտել, լսել և մեկնաբանություն թողնել՝ օգտագործելով ստորև
նկարագրված մեթոդները:

Հանրային հանդիպման սույն ծանուցումը տեղադրված է գլխավոր դատախազի կայքէջում՝
BlueJeans- ի տեսախորհրդաժողովի միջոցով հանրային հանդիպմանը մասնակցելու
հղումներով և հրահանգներով: https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp.

Հանդիպման ընթացքում մոդերատորը բոլոր մասնակիցների ձայնը անջատելու է: Դուք չեք
կարողանա ձեռքով անջատել կամ միացնել ձեր գծերը:

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ
Համակարգիչ Google Chrome Web Browser կամ BlueJeans Events հավելվածի միջոցով
https://apps.apple.com/us/app/bluejeans-video-conferencing/id560788314

Լավագույն տպավորություն ստանալու համար BlueJeans-ը խորհուրդ է տալիս օգտագործել
Google Chrome վեբ բրաուզերը կամ անվճար ներբեռնել BlueJeans Events հավելվածը:

Սա հնարավորություն կտա մասնակցին դիտել, լսել և մեկնաբանություն թողնել հանրային
հանդիպմանը: Մասնակիցը կարող է մեկնաբանություն թողնել չատի միջոցով կամ ձայնային
մեկնաբանություն թողնել՝ օգտագործելով հետևյալ հղումը՝
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/bwgywjck

Կենդանի շփման համար հարցում արեք՝ ձայնային մեկնաբանություններ թողնելու համար՝
1. Ընտրեք Raise Hand պատկերակը ձեր էկրանի աջ կողմում:
2. Մոդերատորի կողմից հաստատվելուց հետո ընտրեք «Continue»:
3. Դրանից հետո Դուք հերթի մեջ կներառվեք:

Խնդրում ենք սպասել, մինչև մոդերատորը Ձեզ կհրավիրի մեկնաբանություն թողնելու:
Այնուհետև մոդերատորը կմիացնի Ձեր խոսափողը: Մեկնաբանությունը թողնելու համար
պետք է խոսափող ունենաք:

Բջջային սարք

Բջջային սարքի, օրինակ՝ բջջային հեռախոսի կամ պլանշետի օգտագործումը
հնարավորություն կտա մասնակցին դիտել, լսել և մեկնաբանություն թողնել հանրային
հանդիպմանը, եթե նրանք ներբեռնեն BlueJeans հավելվածը:
Օգտագործեք հետևյալ հղումը՝ բջջային սարքի օգտագործմանը միանալու համար: Այս
տարբերակը կպահանջի, որպեսզի մասնակիցը ներբեռնի BlueJeans հավելվածը և մասնակցին
հնարավորություն կընձեռի դիտել հանրային հանդիպումը և հրապարակային
մեկնաբանություն թողնել: Մասնակիցը կարող է մեկնաբանություն թողնել չատի պատուհանի
կամ խոսելու միջոցով: Եթե մասնակիցը չի ներբեռնում BlueJeans հավելվածը, միայն
կկարողանա լսել և չի կարողանա մեկնաբանություն թողնել:

ա) Բացեք սույն հղումը՝ https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/bwgywjck
բ) Ներբեռնեք հավելվածը, եթե արդեն իսկ այն չունեք
գ) Միանալու համար մուտքագրեք իրադարձության ID- ն՝ bwgywjck

Հեռախոս

Հեռախոսն օգտագործելը հնարավորություն կտա մասնակցին միայն ունկնդրել հանրային
հանդիպումը, սակայն թույլ չի տա, որպեսզի մասնակիցը դիտի հանրային հանդիպումը կամ
մեկնաբանություն թողնի:
Հավաքեք հետևյալ համարներից մեկը, այնուհետև մուտքագրեք մասնակցի PIN- ը, այնուհետև
#՝ հաստատելու համար՝

+1 (415) 466-7000 (ԱՄՆ)
PIN ՝ 5245957 #
ԿԱՄ
+1 (760) 699-0393 (ԱՄՆ)
PIN: 2983346016 #
BlueJeans աջակցություն

BlueJeans-ի հաճախորդների սպասարկման բաժնի համարն է՝ +1 (408) 791-2830
Մասնակիցները նաև կարող են աջակցություն ստանալ հետևյալ
հղումով՝ https://support.bluejeans.com
Հանրային հանդիպման նպատակը

Հանրային հանդիպման նպատակը Prime Healthcare Foundation, Inc. - ի կողմից CHLB ՍՊԸ-ին
East Valley Glendora Hospital ՍՊԸ- ի առաջարկվող վաճառքի վերաբերյալ (որն զբաղվում է
կոմերցիոն գործունեությամբ որպես Glendora Oaks հոգեկան առողջության հիվանդանոց)
մեկնաբանություններ ստանալն է:
Անհատներին խրախուսվում է առաջարկվող գործարքի վերաբերյալ իրենց տեսակետները
գրավոր
ներկայացնել
Կալիֆորնիայի
գլխավոր
դատախազության
գրասենյակ
Lily.Weaver@doj.ca.gov
էլեկտրոնային փոստով կամ պատճենն ուղարկել գլխավոր
դատախազի տեղակալ Լիլի Ուիվերին 1300 I Street, Sacramento, CA 95814 հասցեով: Գրավոր
մեկնաբանություններ ստանալու վերջնաժամկետն է 2021թ. ապրիլի 22-ը, 17:00 (GMT - 0700):

