Cuộc họp cộng đồng
Tổng chưởng lý California sẽ tổ chức cuộc họp cộng đồng bắt đầu vào ngày 22 tháng 4
năm 2021 lúc 1:00 chiều Giờ ánh sáng ngày Thái Bình Dương (PDT) bằng hình thức
hội nghị qua điện thoại về dự án bán East Valley Glendora Hospital, LLC (hoạt động là
Bệnh Viện Sức Khỏe Hành Vi Glendora Oaks) của Prime Healthcare Foundation, Inc.
cho CHLB, LLC.
Trong bối cảnh COVID-19, Thống đốc Newsom đã ban hành Sắc Lệnh N-33-20 tuyên
bố Tình trạng Khẩn cấp tại California và ra lệnh tất cả công dân đang cư trú tại
California phải ở nhà hoặc tại nơi cư ngụ của họ, trừ khi cần duy trì hoạt động liên tục
của các khu vực hạ tầng thiết yếu của liên bang. Thống đốc Newsom cũng ban hành
Sắc Lệnh N-25-20 và N-29-20, cho phép Tổng chưởng lý tổ chức cuộc họp cộng đồng
bằng hình thức hội nghị qua điện thoại mà không chỉ định một vị trí cụ thể để các thành
viên trong cộng đồng có thể theo dõi cuộc họp và nêu ý kiến đề xuất công cộng từ đó.
Các cư dân có thể tham dự cuộc họp cộng đồng bằng điện thoại và điện tử. Các cư
dân trong cộng đồng có thể nghe nội dung cuộc họp hoặc thay vì vậy có thể quan sát,
lắng nghe và nêu ý kiến bằng cách biện pháp dưới đây.
Thông báo về cuộc họp cộng đồng này được đăng tải trên trang web của Tổng
chưởng lý với các đường liên kết và hướng dẫn về cách tham dự cuộc họp cộng
đồng bằng hình thức hội nghị qua điện thoại
BlueJeans. https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp.
Trong cuộc họp, những người tham dự sẽ được người hướng dẫn tắt tiếng. Bạn sẽ
không thể tắt hoặc mở riếng bằng thủ công.
HƯỚNG DẪN THAM DỰ CUỘC HỌP CỘNG ĐỒNG
Máy vi tính sử dụng Trình duyệt web Google Chrome hoặc Ứng dụng BlueJeans
Events
Để có trải nghiệm người dùng tốt nhất, BlueJeans đề nghị sử dụng trình duyệt web
Google Chrome hoặc tải về https://apps.apple.com/us/app/bluejeans-videoconferencing/id560788314 miễn phí.
Phương thức này sẽ cho phép người tham dự quan sát, lắng nghe và nêu ý kiến tại
cuộc họp cộng đồng. Người tham dự có thể nêu ý kiến qua mục trò chuyện hoặc có thể
phát biểu bằng lời ý kiến bằng đường liên kết sau đây:
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/bwgywjck
Yêu cầu tương tác trực tiếp để nêu ý kiến bằng lời bằng cách:

1. Chọn biểu tượng Giơ tay ở bên phải màn hình của bạn.
2. Khi người hướng dẫn cho phép, chọn Continue (Tiếp tục).
3. Sau đó bạn sẽ được chuyển vào hàng.
Vui lòng đợi để được trình bày cho đến khi người hướng dẫn mời bạn nêu ý kiến. Sau
đó người hướng dẫn sẽ mở tiếng mi-crô của bạn. Bạn phải có mi-crô để trình bày ý
kiến của mình.
Thiết bị di động
Khi sử dụng thiết bị di động như điện thoại di động hoặc máy tính bảng, người tham dự
có thể quan sát, lắng nghe và nêu ý kiến tại cuộc họp cộng đồng nếu họ tải về ứng
dụng BlueJeans.
Sử dụng đường liên kết sau đây để tham gia bằng thiết bị di động. Lựa chọn này sẽ
yêu cầu người tham dự tải về ứng dụng BlueJeans và cho phép người tham dự quan
sát cuộc họp cộng đồng cũng như trình bày ý kiến. Người tham dự có thể nêu ý kiến
bằng cửa sổ trò chuyện hoặc bằng cách nói thành tiếng. Nếu người tham dự không tải
về ứng dụng BlueJeans, người tham dự chỉ có thể nghe và không thể trình bày ý kiến.
a) Mở đường liên kết này: https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/bwgywjck
b) Tải về ứng dụng nếu bạn chưa có
c) Nhập ID sự kiện để tham gia: bwgywjck
Điện thoại
Khi sử dụng điện thoại, người tham dự chỉ có thể nghe nhưng không quan sát được
cuộc họp cộng đồng hay trình bày ý kiến.
Quay một trong những số sau đây, sau đó nhập PIN người tham gia sau # để xác nhận:
+1 (415) 466-7000 (US)
PIN: 5245957 #
HOẶC
+1 (760) 699-0393 (US)
PIN: 2983346016 #
Hỗ trợ BlueJeans

Số dịch vụ khách hàng của BlueJeans là: +1 (408) 791-2830
Người tham dự cũng có thể đề nghị hỗ trợ trên: https://support.bluejeans.com
Mục đích của cuộc họp cộng đồng
Mục đích của cuộc họp cộng đồng là tiếp nhận ý kiến về dự án bán East Valley
Glendora Hospital, LLC (hoạt động là Bệnh Viện Sức Khỏe Hành Vi Glendora Oaks)
của Prime Healthcare Foundation, Inc. cho CHLB, LLC.
Mọi người được khuyến khích trình bày quan điểm của mình về giao dịch đề xuất
bằng văn bản gửi đến Văn phòng của Tổng chưởng lý California qua email
đến Lily.Weaver@doj.ca.gov hoặc gửi một bản qua đường bưu điện đến Lily
Weaver, Deputy Attorney General, tại 1300 I Street, Sacramento, CA 95814. Thời
hạn nhận ý kiến bằng văn bản là ngày 22 tháng 4 năm 2021 trước 5:00 giờ chiều
Giờ ánh sáng ngày Thái Bình Dương (PDT).

