الدخول إلى اجتماع المجلس والتعليق العام خالل كوفيد:19-
بدالً من الحضور الشخصي يمكن لألشخاص من عامة الناس المشاركة والتعليق عبر الهاتف أو برنامج  Zoomأو باستخدام
( City Clerk Webformنموذج ويب كاتب العدل) أو عبر البريد األمريكي فيما يخص المواد المطبوعة وذلك على النحو
التالي:
شهادة التعليق العام خالل اجتماعات المجلس
لتقديم شهادة التعليق العام أثناء اجتماع مجلس المدينة ،يتعين عليك أوالً االنضمام إلى اجتماع  Zoom Webinarعبر
اإلنترنت من جهاز كمبيوتر مكتبي أو كمبيوتر محمول أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي ،أو عن طريق االتصال باالجتماع من
هاتفك الخلوي أو الخط األرضي.
الرابط لالنضمام إلى ندوة االجتماع بواسطة كومبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي كاآلتي:
https://sandiego.zoomgov.com/j/1608377897

لالنضمام من خالل استخدام كبسة زر واحدة على اآليفون:
الواليات المتحدة160 8377897# ،+16692545252 :
لالنضمام عبر الهاتف:
معرف الندوة عبر اإلنترنت عندما يطلب منك ذلك160 8377897 :
اتصل على الرقم  .1-669-254-5252أدخل ِّ
كيفية التحدث في موضوع معين أو أثناء تعليق عام غير متعلق بجدول األعمال:
عندما يطرح كاتب العدل الموضوع الذي ترغب في التعليق عليه (أو يُشير إلى أن الوقت قد حان للتعليق العام غير المتعلق
بجدول األعمال) ،ارفع يدك إما عن طريق الضغط على زر "( "Raise your Handارفع يدك) على جهاز الكمبيوتر أو
الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي ،أو عن طريق طلب  *9من هاتفك .سيسمح لك بالمشاركة بنفس ترتيب رفع يدك .يمكنك
التحدث فقط حول موضوع معين لمرة واحدة.
عندما يُشير كاتب العدل إلى أن دورك قد حان للتحدث ،اضغط على مطالبة "( "Unmuteإلغاء كتم الصوت) التي ستظهر على
شاشة جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي ،أو اطلب  *6من هاتفك.
يمكن إرسال التعليقات على موضوعات جدول األعمال والتعليقات العامة غير المتعلقة بجدول األعمال والتعليق العام المتعلق
بالجلسة المغلقة باستخدام نموذج الويب مع توضيح نوع التعليق ورقم الموضوع (إذا كانا ذي صلة) الذي ترغب في إرسال
ظهرا الخاصة باجتماعات يوم االثنين ،والمستلمة حتى الساعة
تعليقك عليه .ستوزع التعليقات المستلمة حتى الساعة 12:00
ً
 8:00صبا ًحا الخاصة باجتماعات يوم الثالثاء على مجلس المدينة وستنشر عبر اإلنترنت مع مواد االجتماع .يجب أال يتخطى
عدد كلمات جميع تعليقات نماذج الويب  500كلمة ولكن يمكن أن تحتوي على مرفقات .التعليقات المستلمة بعد المواعيد النهائية
الموضحة أعاله ولكن قبل تناول الموضوع سيتم إرسالها إلى السجل المكتوب للموضوع ذي الصلة.
المواد المطبوعة .بدالً من إرسال مواد مطبوعة كمرفق بنموذج الويب ،يمكنك إرسالها عبر البريد األمريكي إلى City Clerk
(كاتب العدل) على العنوان التالي .202 C Street, MS2A San Diego, CA 92101 :يجب استالم المواد المرسلة عبر
البريد األمريكي قبل يوم عمل واحد من االجتماع لتوزيعها على مجلس المدينة .سيتم إرسال التعليقات المستلمة عبر البريد
األمريكي في يوم االجتماع إلى السجل المكتوب للموضوع ذي الصلة.
يمكن لألشخاص من عامة الناس مشاهدة االجتماعات عبر التلفزيون الحكومي (داخل مدينة سان دييغو فقط) من خالل قناة
 City TV 24بالنسبة لقنوات الكابل بشبكة تلفاز  Cox Communicationsو  Spectrumأو قناة  99لشبكةAT&T U--
verseأو مشاهدة االجتماعات عبر اإلنترنت (الرابط خارجي).

