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  نيروی کار اجرای طرح دسترسی زبان
 دستور کار جلسه علنی

   (1)(c)10.75) آيين دادرسی کاليفرنيا، اصل(برای عموم آزاد است مگر در مواردی که غير علنی اعالم شده باشد     

  بخش علنی اين جلسه ضبط می شود

    :تاريخ
 :زمان

   17ژوئن  2015
11:00 -4:00  

 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 

 
شماره تماس نظرات 

 :عمومی
 ) 5576380: رمز عبور(می شود  شنيدهفقط  : 1-877-820-7831

  
کاری در وب سايت دادگاه ھای کاليفرنيا حداقل سه روز ھيئت مشاوران جلسه در صفحه وب  علنینشست برای بخش  مفاد

  . خواھد شددرج قبل از جلسه 
  

زمان ھای يا شده مشخص به ترتيب لزوما  وشماره گذاری می شوند جلسه تنھا برای مقاصد شناسايی کار دستور  موارد
  . نخواھند شدشده در نظر گرفته  فھرست

I.   اداری امور   
  

11:00 a.m.    غيابو  حضورو برقراری نظم جلسه   
  

11:05 a.m.    صورت جلسهتصويب   
  ). ITF( نيروی کار اجرای طرح دسترسی زبان، جلسه 2015آوريل  29علنی از  تصويب صورت جلسه  

  
11:10 a.m.    بررسی اجمالی  

، ساختار کميته فرعی، و اھداف آن روز ITF 1يک بررسی اجمالی را از مسئوليت ھای فوری فاز  رؤسا  
  . دھندارائه می 

  

II .   موارد بحث و عمل احتمالی 
  

11:20 a.m.   اظھار نظر عمومی   
عموم مردم خواھان صحبت در طول بخش اظھار نظر عمومی نشست بايد نام گوينده، نام سازمانی که 

گوينده نماينده آن است در صورت وجود، و مورد دستور کار که در مورد آن صحبت خواھد کرد را در 
ع جلسه علنی دقيقه قبل از زمان شرو 30ورقه ثبت نام حداقل . ورقه ثبت نام اظھار نظر عمومی درج کنند

رئيس محدوديت ھايی را برای سخنرانی . در محل جلسه در دسترس خواھد بود .a.m 11:00در ساعت 
با وجود اينکه ھيئت مشاوران از اظھار نظر . در ابتدای اين جلسه اظھار نظر عمومی ايجاد خواھد کرد

افراد اجازه صحبت در اين د، محدوديت زمانی ممکن است به ھمه نعمومی استقبال و آن را تشويق می کن
 . نشست را ندھد

  

www.courts.ca.gov/LAP.htm 
LAP@jud.ca.gov 
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  نظرات مکتوب
، نظرات مکتوب مربوط به ھر مورد از دستور (1)(k)10.75مطابق با آيين دادرسی کاليفرنيا، اصل 

د تا يک روز کاری کامل قبل از نمی توان می شود، منظم اطالع دادهکه به طور يک جلسه علنی  ھایکار
 LAP@jud.ca.govبرای اين جلسه خاص، نظرات بايد از طريق پست الکترونيکی به . جلسه تسليم شوند
 Language Access Plan Implementation Task Force, c/oبه آدرس ی يا از طريق پست

Judicial Council of California, 455 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 
ژوئن  16تنھا نظرات مکتوب دريافت شده تا . شودارسال  Douglas Dentonبه برای تحويل ، 94102
  . خواھد شدداده صبح به اعضای ھيئت مشاوران ارائه  09:00، ساعت 2015

  
11:50 a.m.   1مورد   

در مورد دسترسی به  17-2016يک به روز رسانی مختصر در مورد مفاھيم اليحه تغيير بودجه  ،رئيس
  . زبان را ارائه می کند

  
12:05 p.m.    2مورد   

 بحث و آماده سازی برنامه کاری آنھا برای سال آينده  جھتکار کميته ھای فرعی را  ،رئيس
  . تشريح می کند ITFساالنه به منظور کمک به آماده سازی دستور کار ) 2015-2016(

III .   گروه ھای مباحثه کميته فرعی و ناھار  
  

12:20 p.m.  ) 10.75مطابق با آيين دادرسی کاليفرنيا، اصل جلسه غير علنی(b)(1)((  

IV .  موارد بحث و عمل احتمالی  
  

3:00 p.m.    3مورد   
رؤسای مشترک کميته فرعی يک گزارش مختصر را / دوباره به ھم می پيوندند و رؤسا  ITFگروه ھای 

  . در مورد اولويت ھای کميته فرعی و پروژه ھای سال آينده ارائه می کنند

V .   تعويق  
  

4:00 p.m.   تعويق  


