والية ميتشغان
جوسلين بينسون ،وزيرة الخارجية
وزارة الخارجية
النسنغ
 ---إخطار جلسة استماع عامة ---

تم إخطارك بموجب هذا بأن لجنة ميشيغان المستقلة إلعادة تعيين حدود الواليات
االنتخابية ستجري جلسة استماع عامة في
الجمعة 22 ،أكتوبر 2021
في الساعة
 1:00مسا ًء –  3:30مسا ًء 5:00 ،مسا ًء –  8:00مسا ًء
DeVos Place, Steelcase Ballroom
303 Monroe Ave., NW, Grand Rapids, MI 49503
 ---تم النشر في  18أكتوبر ----- 2021ستعقد لجنة ميتشغان المستقلة إلعادة تعيين الحدود االنتخابية جلسة استماع عامة في يوم  22أكتوبر الساعة  1:00مسا ًء حتى 3:30
مسا ًء والساعة  5:00مسا ًء حتى  8:00مسا ًء في مركز  DeVos Placeالموجود بالعنوان 303 Monroe Ave., NW, Grand
.Rapids, MI 49503
يتم تشجيع األفراد (على نحو غير إلزامي) بالتسجيل مقدما ً لحضور جلسة االستماع من خالل زيارة الرابط
.https://www.research.net/r/F7VVLRN
متاح أيضا ً خيارات ال ُمشاركة بالحضور عن بعد أو الحضور االفتراضي .متاح التسجيل لحضور االجتماع عن بعد من خالل الرابط:
https://us06web.zoom.us/j/87824493840?pwd=bTg0eTZQK3NXK3FkKzFhT29nYi9JZz09

كود المرور1234 :
أو من خالل الهاتف:
اتصل باألرقام:
USA 215 861 0692 US Toll
USA 888 251 2909 US Toll-free
كود االجتماع818211 :
سيكون هناك بث مباشر لالجتماع متاح علىhttps://bit.ly/3ic3XRq :
سيتم إتاحة نسخة من جدول أعمال جلسة االستماع من خالل الرابط Michigan.gov/MICRC
ال ُمشاركة في التعليقات العامة للجمهور
RICHARD H. AUSTIN BUILDING  4TH FLOOR  430 W. ALLEGAN  LANSING, MICHIGAN 48918
Michigan.gov/SOS  517-335-3269

للجمهور الحق في مخاطبة اللجنة واللجنة ت ُرحب بتعليقات الجمهور .يُمكن أن يقوم الجمهور بذلك من خالل ثالثة طرق مختلفة)1( :
التعليقات الكتابية والتي سيتم إدخالها إلى سجل عام دائم لالجتماع؛ ( )2التحدث مباشرة إلى اللجنة في موقع جلسة االستماع؛ ()3
التحدث مباشرة إلى اللجنة عن بعد .وفيما يلي المزيد من التعليمات بشأن كل طريقة أدناه.
( )1كتابة تعليق عام للجنة ويُمكن أيضا ً إرساله من خالل بوابة التعليقات العامة ،والمتاحة من خالل الرابط
.www.Michigan-Mapping.org
( )2سيتم تحديد طلبات التحدث مباشرة إلى اللجنة في موقع جلسة االستماع بنا ًء على من يحضر أوالً يتحدث أوالً .ستكون
األبواب مفتوحة وسيكون التسجيل لتعليقات الجمهور شخصيا ً قبل ساعة واحدة من وقت البدء لالجتماع .سيُغلق التسجيل
للتعليقات العامة الشخصية في الساعة 7:00 :مسا ًء في يوم جلسة االستماع.
( )3يجب إرسال طلبات التحدث عن بعد من خالل نموذج التسجيل المتاح من خالل الرابط
 .https://www.research.net/r/F7VVLRNوبالنسبة لألفراد الذين يرغبون في مخاطبة اللجنة عن بعد سيتم دعوتهم
للتحدث على أساس من يحضر أوالً يتحدث أوالً (بنا ًء على نموذج التسجيل) .يُمكن لهؤالء األفراد تلقي المعلموات بشأن
كيفية تسجيل الدخول إلى الندوة من خالل البريد اإللكتروني الذي يحددونه في نموذج التسجيل .سيُغلق التسجيل لتعليقات
الجمهور عن بعد في الساعة  3:00مسا ًء في يوم جلسة االستماع.
كل شخص يختار تقديم تعليقات شخصية أو عن بعد سيتاح له تسعين ( )90ثانية لمخاطبة اللجنة .باإلضافة لذلك ،يُمكن اإلطالع على
مسودة الخطط المقترحة التي رسمتها اللجنة والتي ستكون متاحة للعرض والتعليق عليها من خالل الرابط
.https://www.michigan.gov/micrc
إمكانية الوصول
سيتم توفير خدمات التسمية التوضيحية المغلقة و خدمات  ASLمن أجل المشاركة الفعالة في هذا االجتماع .وفيما يلي معلومات االتصال بخدمة الترجمة
العربية واإلسبانية والبنغالية .على األشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات ترجمة أخرى أو األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل أخرى إرسال
رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان  ReinhardtS@Michigan.govأو االتصال بالسيدة .سارة رينهاردت على الرقم .)517( 285-0043
-

سيتم تقديم خدمات الترجمة العربية لل ُمشاركة الفعالة في االجتماع .وفيما يلي معلومات االتصال للحصول على الترجمة العربية.

.معلومات االتصال للترجمة العربية أدناه .سيتم توفير الترجمة العربية للمشاركة في االجتماع
رقم االتصال للحصول على الترجمة العربية
+1 248-509-0316
الرقم التعريفي للمكالمة الجماعية الهاتفية703 559 165 :
االستفسارات اإلعالمية
على أفراد وسائل اإلعالن الذين لديهم أسئلة التواصل مع إدوارد وودز  ،3مدير االتصاالت والتواصل للجنة ،من خالل البريد اإللكتروني
 WoodsE3@Michigan.govأو هاتف رقم .)517( 331-6309
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