
 

 

ST. FRANCIS  »   ومركز ،«VERITY HEALTH SYSTEM»  اجتماع  عام  حول ال بیع المقترح  لمؤسسة
MEDICAL CENTER»،  ومركز   «  ST VINCENT MEDICAL CENTER» ،  ومركز  

 «SETON COASTSIDE»   ومركز  ،«SETON MEDICAL CENTER» 

یراجع الن ائب العا م مسألة البیع المقترح  لم رك ز  «St. Francis Medical Center» وھو مستشفى للرعایة الحرجة العام ة، 
یتوفر  بھ   314 س ریًرا مرخًصا ویوجد في مدین ة  لینوود  بكالیفورنیا،  وم رك ز  «St. Vincent Medical Center» وھو  

Seton Medical » مستشفى ل لرعایة ا لحرج ة  العامة ی وجد ب ھ   339 س ریًرا مرخًصا  ویقع في لوس  أنجلوس  بكالیفو رنیا،  وم رك ز
 Center» وھو  مستشفى ل لرعایة ا لحرج ة  العامة  ویتضمن   250 س ریًرا مرخًصا  ویقع في مدین ة دالي  سیت ي  بكالیفورنیا، 

و «Seton Coastside » وھي  مستشفى ل لرعایة ا لحرجة ا لعامة ب ھ   5 أِسّرة مرخصة  ومنشأة للرعایة المتخصصة للمسنی ن  بھا 
 116 س ریًرا مرخًصا  وتقع في موس بیتش  بكالیفورنیا . و تعقد   Asset Purchase Agreement  "اتفاقیة شراء  األ صول " بی ن  

  ،Verity Holdings, LLCوھي مؤسسة  غیر  ربحیة في كالیفورنیا، و ،.Verity Health System of California, Inc 
وھي  مؤسسة  ذات  مسؤو لی ة  محدودة  في  كا لیفورنیا،  وم رك ز St. Francis Medical Center،  وھو مؤسسة غیر ربحیة في  

St. Vincent    وھو مؤسسة  غیر  ربحیة في كالیفورنیا،  وم رك ز ،St. Vincent Medical Center   كالیفورنیا،  ومركز
 Dialysis Center، وھو مؤسسة  منفع ة عام ة  غیر  ربحیة في كالیفورنیا،  وم رك ز  Seton Medical Center، وھو  مؤسسة  

منافع عام ة  غیر  ربحیة في كالیفورنیا، بصفتھ م البائعی ن، ومؤسس ة  Strategic Global Management, Inc.،  وھي  مؤسسة  
ربحیة في كالیفورنیا بصفتھا المشتري . وتت م مراجع ة التعا قد المقترح للمستشفى  غیر الربحیة  بموجب  األ قسام  5914 وما یلیھا 

من  قانون ا لشركات،  وتراجع ب م وجب ا لباب   11 من قانون التنظیما ت لوالی ة كالیفورنیا، القسم 999.5،  المادة  الفرعیة  (h)،  في 
صورة  طلب لتعدیل الشروط الصادرة بواسطة النائب العام بتاریخ   3 دیسمبر   2015. 

 
وترد  شروط  البیع  المقترح  في  اإلشعار  الكتابي  إلى  النائب  العام . إذا كنت ترغب في طلب نسخة من  اإلشعار الكتابي على قرص 
مدمج،  فیرجى ا لتواصل مع   Scott Chan عبر  البرید  اإل لكت روني   scott.chan@doj.ca.gov أو  عن  طریق  االت صال  بالرقم 

 3430-510 (415) وكتابة اسمك و عنوانك الب ریدي . تتوفر  أیًضا نسخ من  اإلشعا ر الكت ابي للم راجع ة خالل ساعات العم ل 
العادیة في  المواقع  التالیة : 

 Verity  Health System 
مكاتب ا لمؤسسة  

 Jessica Davis  -  اإلدارة
 2040  E Mariposa Avenue 
 El Segundo, CA 90245 

 St. Francis Medical Center 
اإلدارة  

 Stephanie Kopp  -  مكتب الرئیس ا لتنفیذي
 Medical Office Plaza 

  E.  Imperial Hwy, Suite  400  3628 
 Lynwood, CA 90262 

 Seton Medical Center 
اإلدارة  

مكتب  الرئیس التنفیذي  
 . 1900  Sullivan Ave 

 Daly City, CA 94015 

 Verity  Health System 
مكاتب ا لمؤسسة  

 Jessica Davis  -  اإلدارة
 2040  E Mariposa Avenue 
 El Segundo, CA 90245 

 St. Vincent Medical Center 
اإلدارة  

 Robert Yesko  -  مكتب الرئیس ا لتنفیذي
 2131  W. 3rd  St  

 Los Angeles, CA 90057 

 Seton Medical Center  –  Coastside 
المكاتب ا إلداریة  

 600  Marine Blvd 
 Moss Beach, CA 94038 
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اة ونیرلكت اإل عقاولماىلعة ابی لكتاتارا شعاإل ن مخس ناًضأی رفاوتت

https://verity.org/ 
https://seton.verity.org/SMC/ 

https://setoncoastside.verity.org/SMCC/ 
https://stfrancis.verity.org/SFMC/ 
https://stvincent.verity.org/SVMC/ 

2018 طسغس أ ي ف
 قفو ة ناعإلا ب لطب ا 

ةسسؤ م تدم ق ،

 :ة لیا لت

 «Verity Health System» الھ ة ابعلتاةددحلماتاسسؤلماض وبع ،ا رنی وفلیا بك،
تاالح بةقللمتعاتادنستلماةفا كحا وتت ،ي ریك األم نوانقلانم 11 ب ابلا ن م 11ل صفلل ا ًًعی وط اًسا لتما

 :ة لیالت

 :  :يلالتايونرلكتاإل عقولماىلع،هالعأالیھإراشلماةبیالكتاتاراطخاإل ن مة ونیرلكت اإل خسلناكلذيفا بم ،سالف اإل
www.kccllc.net/verityhealth/ 

تاعا جتم اخریاولتايفاًحاصب 10:00ةعاسلان مأد تب ة امعٍاانیروفلیالك ما لعابائ لنايرُجسیو

 : ا نھاوعن و، «Bateman Hall Auditorium» ة عاقب ، 2019 طسغس أ 26 میو
.11331 Ernestine Ave., Lynwood, CA 90262 

 : ا انھوعنو، «Seton Hall Auditorium» ة عاقب ، 2019 طسغس أ 27 میو
.262 South Lake Street, Los Angeles, CA 90057 

تاان بی يفرظلنلوةحیصلاتآشلمناوتافیشست لملحرقتلماعلبیالوحتاقلی لتعايقل توھما لعااعجتماال داقانع ن مضرلغاو
بئالناع منوونالمتعانوراشستلمااھدعأيلتا (Health Care Impact Statements) ةیحص ال ةیاعر ال ىعل عقوا ال ریثأتال
بائلنليونرلكت اإل عقولماىلعةحیصلاةایعرلاىلععقاولارثیألتاتاان بی حاتتس،ما لعااع جتمالاداقانع لقبو . انیروفلیا بك مالعا
 : .http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithospىلعانیروفلیا بك مالعا

 يونرلكتإدری بلاسرإلالخن مارنیوفلیا بكمالعابئالنابمكت ىلإًةاب كتحرقتلمادقالتعالوحمائھرآمدیق تىلعدارفاألعجشون
يدالعادریلبارعب ةخس نلاسرإ بوأ 3430-510-415 (415) م قرلا ى لع س كافلا ر بع و أ ،scott.chan@doj.ca.gov ى لإ
: نوانع ال ىعل ، (Deputy Attorney General) ماع ال يعمد ال بئان ، "Scott Chan" ى لإ

 .455 Golden Gate Avenue, Suite 11000, San Francisco, CA 94102 ةبیالكتاتاقلی لتعامالست الدعو مرخآ
 2019. طسغس أ 30 ھو
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