
Paunawa ng Pampublikong Pagpupulong 

Ang iminungkahing pagbebenta ng Seton Medical Center at Seton Coastside sa AHMC 

Healthcare Services Inc. 

Ang California Attorney General ay magsasagawa ng isang pampublikong pagpupulong simula 

sa Lunes, Hulyo 6, 2020 10:00 ng umaga PDT sa pamamagitan ng teleconference tungkol sa 

iminungkahing pagbebenta ng Seton Medical Center at Seton Coastside sa AHMC Healthcare 

Services Inc. 

Bilang tugon sa banta ng COVID-19, naglabas ng Executive Order N-33-20 si Gobernador 

Newsom na nagpapahayag ng isang Estado ng Emergency na umiiral sa California at inutusan 

ang lahat ng mga naninirahan sa California na manatili sa bahay o sa kanilang lugar ng tirahan, 

maliban sa mga kinakailangan upang mapanatili ang pagpapatuloy ng mga operasyon ng mga 

pederal na kritikal na sektor ng pang-imprastraktura  Nagpalabas din si Gobernador Newsom ng 

Executive Order N-25-20 at N-29-20, na nagpapahintulot sa Attorney General na magkaroon ng 

isang pampublikong pagpupulong sa pamamagitan ng teleconference nang hindi nagbibigay ng 

isang pisikal na lokasyon kung saan maaaring obserbahan ng mga miyembro ng publiko ang 

pagpupulong at magbigay ng komento sa publiko. 

Ang pampublikong pagpupulong ay maa-access ng publiko sa pamamagitan ng telepono at 

elektroniko. Ang mga miyembro ng publiko ay maaaring makinig sa pampublikong 

pagpupulong, o di kaya ay obserbahan, pakinggan, at magbigay puna gamit ang mga 

pamamaraan na inilarawan sa ibaba.   

Ang paunawang ito ng pampublikong pagpupulong ay nakalathala sa website ng Attorney 

General na may mga link at mga tagubilin sa kung paano dumalo sa pampublikong 

pagpupulong sa pamamagitan ng videoconference ng BlueJeans. 

https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Habang nagpupulong, ang lahat ng dadalo ay ilalagay sa mute ng moderator. Hindi mo 

magagawang i-mute o i-unmute ang iyong sarili nang manu-mano. 

MGA TAGUBILIN SA PAGDALO SA PAMPUBLIKONG PAGPUPULONG 

Computer sa pamamagitan ng Google Chrome Web Browser o BlueJeans Events App 

Para sa pinakamahusay na karanasan ng gumagamit, inirerekomenda ng BlueJeans ang paggamit 

ng web browser ng Google Chrome o pag-download ng BlueJeans Events App nang libre.   

Maaaring mag-obserba, makinig, o mag-alok ng komento sa pampublikong pagpupulong ang 

mga dadalo. Ang isang dadalo ay makakapagkomento sa pamamagitan ng chat o 

makakapagbigay ng puna nang pasalita sa pamamagitan ng paggamit ng sumusunod na link:  

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/uzddfwfa 

Humiling na makipag-ugnayan ng live upang magbigay ng isang pasalita na komento sa 

pamamagitan ng:  

https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp
https://www.bluejeans.com/downloads#events
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/uzddfwfa


(1) Pagpili ng icon ng Pagtaas ng Kamay (Raise Hand) sa kanang bahagi ng iyong screen. 

(2) Sa pag-apruba ng moderator, pagpili ng Magpatuloy (Continue). 

(3) Pagkatapos ay ilalagay ka sa isang pila.  

Mangyaring hintaying anyayahan ka ng moderator na magsalita bago ibigay ang iyong puna 

Pagkatapos ay ia-unmute ng moderator ang iyong mikropono Kailangan mo ng mikropono 

upang maipahayag ang iyong komento.  

 

Mobile Device 

Magagamit ng dadalo ang isang mobile device, tulad ng isang mobile phone o tablet, para mag-

obserba, makinig at magbigay ng komento sa pampublikong pagpupulong kung nai-download 

nila ang application ng BlueJeans. 

Gamitin ang sumusunod na link upang sumali gamit ang isang mobile device. Kinakailangan ng 

dadalo na ma-download ang application ng BlueJeans para maobserbahan ang pampublikong 

pagpupulong at magbigay ng pampublikong komento. Ang isang dadalo ay maaaring 

magkomento gamit ang isang chat window o sa pamamagitan ng pagsasalita. Kung ang dadalo 

ay hindi nag-download ng application ng BlueJeans, siya ay maaari lamang makinig at hindi 

magagawang magbigay ng komento. 

 

a) Gamitin ang sumusunod na link upang sumali  

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/uzddfwfa 

b) I-download ang app kung wala ka pa nito  

c) Gamitin ito bilang Event ID upang sumali: uzddfwfa 

 

Telepono 

 

Kung gagamit ng telepono, maaari lamang makinig sa pampublikong pagpupulong ang dadalo. 

Hindi ito makakapag-obserba o makakapagbigay ng komento. 

I-dial ang isa sa mga sumusunod na numero:  

 

a) +1 (415) 466-7000 (US) 

PIN: 7873050 # 

 

Pumapangalawa: 

a) +1 (760) 699-0393 (US) 

PIN: 2292045772 # 

Suporta ng BlueJeans 

 

Ang numero ng customer service ng BlueJeans ay: +1 (408) 791-2830 

Maaari ring humingi ng suporta ang mga dadalo sa: https://support.bluejeans.com  

 

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/uzddfwfa
https://support.bluejeans.com/


Layunin ng pampublikong pagpupulong 

Ang layunin ng mga pampublikong pagpupulong ay upang makatanggap ng mga komento ukol 

sa iminungkahing pagbebenta ng ospital at upang isaalang-alang ang Pahayag ng Epekto ng 

Pangangalaga sa Kalusugan (Health Care Impact Statement) na inihanda ng mga tagapayo na 

nakikipag-ugnay sa California Attorney General. Bago ang pampublikong pagpupulong, 

mababasa ang Pahayag ng Epekto ng Pangangalaga sa Kalusugan sa website ng California 

Attorney General sa http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp. 

Hinihikayat ang mga tao na ipagbigay-alam ang kanilang mga pananaw sa iminungkahing 

transaksyon sa pagsulat sa Opisina ng Attorney General ng California sa pamamagitan ng 

pag-email sa scott.chan@doj.ca.gov, sa pamamagitan ng facsimile sa (415) 703-5480, o sa 

pamamagitan ng pagpadala ng isang kopya kay Scott Chan, Deputy Attorney General, sa 

455 Golden Gate Avenue, Suite 11000, San Francisco, CA 94102. Ang deadline para sa 

pagtanggap ng mga nakasulat na puna ay Hulyo 7, 2020 ng alas-5:00 ng hapon. 

Ang nabanggit na paglalarawan ng paunawa ay mababasa din sa iba pang mga wika 

Espanyol, Tsino (Kantones), Tsino (Mandarin), at Tagalog. 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp

