
 

 
) برای اظهار نظر کردن عمو�  دستور العمل (راهنمایی

  
ا�ر خواستار اظهار نظر بطور زندە هست�د, شما میتوان�د این کار را انجام ده�د زمان�که دستور جلسه هیئات مدیرە در سا�ت  .1

 اظهار نظر خود را حد اقل �ک ساعت قبل از اعالن جلسه ثبت نمائ�د و تمام معلومات ذ�ل را از 
�
نئت ما اعالن شود. لطفا ان�ت

  publiccomment@twinriversusd.orgط��ق ا�م�ل بفرست�د: 
   

a.  (تخلص) ��اسم اول و اسم فام 

b.  شمارە تلفن   

c.  نام دقیق صفحه زووم(Zoom)   ا� در جلسه استفادە م�کن�د  كه شما  در ج��ان اش�ت

d.  شمارە فصل دستور جلسه برای اظهار نظر موض�ع مورد بحث و 

e. ن (ز�ا ,  )  Hmongمانگو فار�/دری لسان) دلخواە (انگل��, اسپان�ایی
   

را  (ID)و شناسه جلسه  (URL)و لینک جلسه زووم شما �ک ا�م�ل تائ�د�ه را در�افت خواه�د کرد که نظر شما ثبت شدە  .2
ن شدە برای اظهار نظر عمو� به و�ینار زووم وصل   شامل خواهد بود. شما با�د از ط��ق کامپیوتر �ا دستگاە قبل از زمان تعینی

ن  (ترجمان) به گ��ندگان  جمنی وع جلسه به ز�ان دلخواە شان بخاطر  قبل Hmongاسپان�ایی , فار�/دری و ش��د. م�ت از �ش
 توضیح روند جلسه تماس خواهد گرفت. 

 
 #97-642-600و رمز کد را وارد کنید:  1799-566 (916)تلفن ترجمھ فارسی/دری: خط 

 
   کمک تخن�� بخاطر وصل شدن در زووم از ط��ق کامپیوتر شخ� تان فراهم کردە نمیتواند.   Twin Rivers�اد داشت: 

  
وع اظهار نظر عمو� به جلسه بپ .3 یوند�د. شما در ج��ان روال عادی جلسه شما میتوان�د هر زماین در ج��ان جلسه و قبل از �ش

س  نمیتوان�د صحبت کن�د تا زمان�که اسم تان در وقت مناسب اظهار نظر عمو� خواندە شود. و�دیو �ا تص��ر در دس�ت
  نخواهد بود. 

   
وصل م�ش��د, شما با�د فقط از ط��ق زووم وصل ش��د و نمیتوان�د همزمان پخش زندە  برای ابراز نظر  تذکر مهم: وقت�که

 یوتیوب را تماشا کن�د. 
   

�ان جلسه برای مدت  .4 ن دق�قه به شما اجازە  2در زمان مناسب برای اظهار نظر عمو�, اسم (نام) شما خواندە م�شود و م�ی
 خوهد داد که بصورت زندە صحبت نمائ�د*. 

   
�ان جلسه م�خواهد صدای شمارا فعال کند" که به شما اجازە * ن �ک پ�ام در صفحه شما نما�ان خواهد شد که سوال نما�د "م�ی

  م�دهد به راحئت صدایتان را فعال کردە و نظر تان را ارائه ده�د. 
  

فعال (خاموش) نمودە و ش �ان جلسه صدای شما را دو�ارە غ�ی ن ما جلسه را ترک خواه�د نمود. شما � بعد از پا�ان اظهار نظرتان, م�ی
 توان�د تماشای جلسه را  بصورت زندە از ط��ق کانال یوتیوب ادامه ده�د. 
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