
Notice of Open Meeting – Farsi   1 

 
 

 اطالعیه جلسه علنی 
 کارگروه اجرای طرح دسترسی زبانی

 .برگزار خواهد شد علنی با استفاده از ابزارهای الکترونیکیجلسه 

(به زبان انگلیسی و اسپانیایی)و نیز زیرنویس  سهزنده جل و تصویری صوتی پخش امکان ما    
:کردخواهیم  فراهمرا در وب سایت دسترسی زبانی    

www.courts.ca.gov/languageaccess.htm 

 2016 اکتبر 71 :تاریخ جلسه
 بعد از ظهر4:0 1-  ظ.ق 77:11 :زمان

 
 Ronald M. George State Office Complex :مکان

William C. Vickrey Judicial Council Conference Center 
Malcolm M. Lucas Board Room, Third Floor 

455 Golden Gate Avenue, San Francisco, California  94102 

 
 ( فقط شنیده می شود) 6139679 : رمز عبور/   7831-820-877-1 :شماره تماس دریافت نظرات

 

، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند که کارگروه اجرای طرح دسترسی (1)(k)10.75سی کالیفرنیا، اصل آیین دادر طبق

 در مرکز کنفرانس شورای قضایی به آدرس  ظ.ب 4:00الی  ظ.ق 77:11از ساعت  6172 اکتبر 71زبانی، نشستی را در 

455 Golden Gate Avenue, 3rd Floor, San Francisco, California 94102نسخه ای از . ، برگزار خواهد کرد

 . استدر باال ذکر شده است، موجود  دستور کار این جلسه در صفحه های هیئت مشاوران در وبسایت دادگاه های کالیفرنیای که

 اظهار نظر عمومی 

خود را درباره  های دیدگاه، عموم مردم می توانند به طور مستقیم (2)(k)10.75مطابق با آیین دادرسی کالیفرنیا، اصل 

محدودیت های رئیس جلسه . به هیئت مشاوران اعالم نمایند 6172 اکتبر 71در طول جلسه علنی موارد دستور کار جلسه 

با وجود اینکه هیئت مشاوران از اظهار نظر عمومی . ومی اعالم خواهد کردسخنرانی را در ابتدای این جلسه اظهار نظر عم

 . استقبال و آن را تشویق می کنند، محدودیت زمانی ممکن است به همه افراد اجازه صحبت در این نشست را ندهد

در ) هستند، نام سازمانی که نماینده آن خوداظهار نظر عمومی نشست باید نام افراد خواهان اظهارنظر در بخش  :توجه

، و بخشی از دستور کار که سخنران درباره آن اظهار نظر خواهد کرد را در برگه ثبت نام اظهار نظر (صورت وجود

حل جلسه در دسترس در م 77:11علنی در ساعت  دقیقه قبل از شروع جلسه 01برگه ثبت نام حداقل . عمومی درج کنند

 .خواهد بود

 مکتوب های دیدگاه

های مکتوب مربوط به هر مورد از دستور کارهای یک جلسه  ، ارائه دیدگاه(1)(k)10.75طبق آیین دادرسی کالیفرنیا، اصل 

 .پذیر است علنی که به طور منظم اطالع رسانی می شود، تا یک روز کاری کامل قبل از جلسه امکان

به  یا از طریق پست LAP@jud.ca.govبرای این جلسه خاص، نظرات باید از طریق پست الکترونیکی به 

  ,Language Access Plan Implementation Task Force, c/o Judicial Council of Californiaآدرس

455 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102, Attn: Douglas Denton تنها نظرات . ارسال شوند

 . به اعضای هیئت مشاوران ارائه خواهد شد ظ.ق 11:00، ساعت 6172اکتبر  71جمعه ز رومکتوب دریافت شده تا 

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

که می خواهند صدای بخش علنی جلسه را ضبط کنند باید درخواستی کتبی را حداقل دو روز کاری قبل از این جلسه  افرادی

 . ارسال کرد LAP@jud.ca.govدرخواست را می توان از طریق پست الکترونیکی به آدرس . تحویل دهند

 ADAزبان گفتاری /خدمات مناسب سازی

از جلسه با هیئت  پیشاری روز ک 10طفاً حداقل قانون حمایت از معلوالن امریکا، ل طبق دریافت امکانات ویژهبه منظور 

مات گفتاری و تجهیزات شنیداری، لطفاً در صورت نیاز به خد .بگیرید تماس LAP@jud.ca.govمشاوران به نشانی 

 LAP@jud.ca.gov: طریق نشانی زیر برای ما ایمیل کنید از اکتبر 0 تا روز درخواست خود را حداکثر

 2016 آگوست 29: در ارسال شده
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