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إشعار باجتماع عادي لمجلس اإلدارة
يرجى أخذ العلم أنه سيعقد اجتماع عادي لمجلس اإلدارة في يونيفيرسال أكاديمي في مدينة ديترويت،
ميشيغان ،وفق اآلتي:
موعد اإلجتماع :يوم الخميس في  , 18مارس 2021
 ساعة اإلجتماع 6:00 :مساء


مكان اإلجتماع :عبر تطبيق  Zoomوفقا لمعلومات االتصال المقدمة (اليف خالل وقت االجتماع) -
وفقا لمجلس الشيوخ مشروع القانون 1108

 لإلتصال :اتبع الرابط أدناه:
JOIN ZOOM MEETING
https://us02web.zoom.us/j/81572157876?pwd=NmxvdzNnNWgvc2pLRnhQK2RicmVOQT09
Meeting ID: 815 7215 7876 Passcode: 4Y28TH
DIAL BY YOUR LOCATION
+1 301 715 8592 Meeting ID: 815 7215 7876 Passcode: 706344

 غاية اإلجتماع :لمناقشة واعتماد التمديد الشهري على خطة التعليم  COVID-19والموافقة على القرارات
الضرورية األخرى لعملية األكاديمية.
 تاريخ اإلشعار :الخميس في  11 ,مارس 2021
إن بيانات اإلجتماع ستوضع في يونيفيرسال أكاديمي الواقعة في العنوان التالي:
4833 OGDEN STREET, DETROIT, MI, 48210
تمت الدعوة إلى هذا اإلجتماع بموجب بند (قانون اإلجتماع المفتوح) ،القانون رقم  ،267من القوانين العامة لسنة .1976
إذا كنت شخصا ً من ذوي اإلحتياجات الخاصة ،وتحتاج إلى قارئ إلكتروني ،أو مكبر للصوت ،أو مترجم مختص بلغة اإلشارة ،أو أي
شكل آخر من المساعدة أو الخدمة اإلضافية من أجل الحضور أو المشاركة في اإلجتماع أو اإلستماع ،يرجى اإلتصال بنا عبر البريد
اإللكتروني INFO@HESEDU.COM :خمسة أيام قبل اإلجتماع على األقل ،أو بأسرع ما يمكن.

يرجى من األفراد الراغبين في مخاطبة مجلس اإلدارة تسجيل الدخول مع سكرتير المجلس قبل بدء االجتماع .بالنسبة للمنتدى المفتوح /
التعليق العام  ،سيتم السماح للجمهور بمخاطبة المجلس أثناء قسم التعليقات في االجتماع كما هو موضح في جدول أعمال اجتماع
المجلس .تقتصر التعليقات الفردية على ما ال يزيد عن دقيقتين ( )2لكل فرد وال يتجاوز إجمالي الوقت المخصص  30دقيقة .إلرسال
تعليق ،المس أو انقر على المحادثة ،واكتب الرسالة وأرسلها .يُطلب من األفراد غير المشاركين كتم صوت هواتفهم أثناء االجتماع.
بالنسبة ألولئك الذين يرغبون في مخاطبة اللوحة  ،يمكنهم إلغاء كتم صوت هواتفهم أثناء التعليق العام.

