
يا قانون تسھيالت آمريکايی ھای معلول / اگر خدمات ھای اضافی زبان و 
مورد نياز است، لطفا درخواست خود را از طريق پست الکترونيکی به 

LAP@jud.ca.gov 3لطفا درخواستھای خود را حداقل . ارسال نماييد 
 .ارسال نماييد) 11:00ژوئن،  12 تا جمعه،( روز کاری پيش از نشست 

If additional language service and/or Americans with 
Disabilities Act accommodations are required, please 
email your request to us at: LAP@jud.ca.gov. Please 
make requests at least 3 business days in advance of 
the meeting (by Friday, June 12, 11:00 a.m.) 

  
Notice of Open Meeting – Farsi 

 
 

  اطالع از جلسه علنی 
 نيروی کار اجرای طرح دسترسی زبان

 

 2015ژوئن  17  :تاريخ جلسه
 در .p.m 4:00الی  .a.m 11:00 :زمان
 Ronald M. George State Office Complex  :مکان

William C. Vickrey Judicial Council Conference Center 
Malcolm M. Lucas Board Room, 455 Golden Gate Avenue, 3rd Floor,

San Francisco, California 94102 
 ) 5576380: عبور رمز) / (فقط شنيده می شود( 7831-820-877-1:شماره تماس نظرات عمومی

، بدينوسيله به اطالع عموم می رسد که نيروی کار اجرای طرح دسترسی (1)(k)10.75مطابق با آيين دادرسی کاليفرنيا، اصل 
در مرکز کنفرانس شورای قضايی به آدرس  .p.m 4:00 الی .a.m 11:00از ساعت  2015ژوئن  17زبان، نشستی را در 

455 Golden Gate Avenue, 3rd Floor, San Francisco, California  94102 يک نسخه از . کرد، برگزار خواھد
  . دستور کار اين جلسه در صفحات وب ھيئت مشاوران در وبسايت دادگاه ھای کاليفرنيای ذکر شده در باال موجود است

  اظھار نظر عمومی 
در مورد موارد ، عموم مردم می توانند به طور مستقيم نظرات خود را (2)(k)10.75مطابق با آيين دادرسی کاليفرنيا، اصل 

رئيس محدوديت ھايی را برای . به ھيئت مشاوران اعالم نمايند 2015ژوئن  17در طول جلسه علنی جلسه  دستور کار
با وجود اينکه ھيئت مشاوران از اظھار نظر عمومی . سخنرانی در ابتدای اين جلسه اظھار نظر عمومی ايجاد خواھد کرد

  . مه افراد اجازه صحبت در اين نشست را ندھدد، محدوديت زمانی ممکن است به ھناستقبال و آن را تشويق می کن

 عموم مردم خواھان صحبت در طول بخش اظھار نظر عمومی نشست بايد نام گوينده، نام سازمانی که گوينده نماينده آن :توجه
است در صورت وجود، و مورد دستور کار که در مورد آن صحبت خواھد کرد را در ورقه ثبت نام اظھار نظر عمومی درج 

  . دقيقه قبل از زمان شروع جلسه علنی در دسترس خواھد بود 30ورقه ثبت نام در محل جلسه حداقل . نندک

  نظرات مکتوب
که به ، نظرات مکتوب مربوط به ھر مورد از دستور کار يک جلسه علنی (1)(k)10.75مطابق با آيين دادرسی کاليفرنيا، اصل 

برای اين جلسه خاص، نظرات بايد . می تواند تا يک روز کاری کامل قبل از جلسه تسليم شوند طور منظم اطالع داده می شود،
 Language Access Plan آدرسبه ی يا از طريق پست LAP@jud.ca.govاز طريق پست الکترونيکی به 

Implementation Task Force, c/o Judicial Council of California, 455 Golden Gate Avenue, San 

Francisco, CA 94102 برای تحويل به ،Douglas Denton ژوئن  16تنھا نظرات مکتوب دريافت شده تا . ارسال شود
  . صبح به اعضای ھيئت مشاوران ارائه خواھد شد 09:00، ساعت 2015

  ضبط صدا 
عموم مردم خواھان ضبط صدای بخش علنی جلسه بايد يک درخواست کتبی را حداقل دو روز کاری قبل از اين جلسه 

  . ارسال نمود LAP@jud.ca.govدرخواست را می توان از طريق پست الکترونيکی به . ارسال کنند

  2015ژوئن  10: ارسال شده در

www.courts.ca.gov/LAP.htm 
LAP@jud.ca.gov 

 


