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  اطالعیه مهم در مورد جلسه شورای شهر
ونییک سازگار  با دستورالعمل  این جلسه با استفاده از کنفرانس  تلفن   و ابزارهای الکتر
 مورخ 17 مارس 2020 ، در  مورد  بیماری همه  گت   N-29-20 اجرای   ایالت کالیفرنیا

COVID-19 در حال انجام  است . که همچنی    پیوندی را  به  جریان مستقیم ارائه یم 
 لطفا توجه داشته  باشید که در حال حاض   کانال .Comcast دهد .یا در کانال 27

کان کابل  27 س  است .مطابق با دستورالعمل Comcast فقط برای مشتر -N در  دستر
 عموم مردم فقط یم توانند  جلسه را  از طریق  تلویزیون و  /یا آنالین ببینند ، 29-20

 .و نه  در اتاق شورا 
 

 ارسال نظرات عمویم :برای کسای   که مایل به  اظهارنظر عمویم  در جلسه شورای
 ژوئیه  2021 هستند ، یم  توانید) :1 (نظرات  خود را  قبل از جلسه از طریق  ایمیل 13

 .ارسال کنید  ، یا )2 (نظرات عمویم گفتاری را  در طول  جلسه  ارائه دهید

 

 
 دیکن  مشاهده یبعد صفحه در  را  دستورالعمل

 
 

 دستور کار و گزارش - جلسه شورای شهر فریمونت - 13 ژوئیه 2021

 



 

 جلسه  از قبل ایمیل طریق از  عمویم نظر / عمویم ارتباطات ارسال  نحوه:
 

  جلسه  روز . د یکن  ارسال  لیمی ا  citycouncil@fremont.gov به 16:00  ساعت تا  
 
  خود  ل یمیا  موضوع عنوان  در  را  جلسه  خی     تار  و  کار   دستور  موضوع شماره لطفا

ون یها نامه. ستین  کار   دستور  موضوع به مربوط که  د یکن  مشخص ا ی د یکن  مشخص   در  ، شود  م  یآور  جمع  ها  پرونده در  کار   دستور   ماده شماره توسط  یکیالکتر
 . شود  م منتش   www.fremont.gov در  شهر  کار   دستور  مرکز  در  و  شود  م ع ی    توز  کارمندان  و  شهر  ی شورا

ون نظرات (  ه ت  غ و  تر ییتو  ،  بوک  سی ف)  اجتمایع  یها  رسانه و  متر   ق یطر  از  نظرات.  شود  م  ارسال لیم یا  قی طر   از   فقط شهر  ی شورا جلسه دستور  موارد  درباره  یکیالکتر
 . شوند  نیم رفتهیپذ

 جلسه طول در عمویم نظر اظهار ارائه نحوه:
 

 . د یکن  کیکل  9*  یرو  صحبت یبرا دست کردن  بلند  یبرا. 3101 3338 949: نار یوب شناسه(. گانیرا)  0037-430-833 تلفن قیطر  از ( 1  
 نیآنل  https://zoom.us/j/94933383101 توسط( 2
  +Chrome 30+ ، Firefox 27+ ، Microsoft Edge 12+ ،  .Safari 7: د یکن  استفاده روز  به و  روز  به مرورگر  کی از . آ 

فعال شود .قبل از صحبت  کردن ، همه صدای دیگر را نر  صدا  کنید .استفاده Internet Explorer عملکرد خایص ممکن است  در مرورگرهای قدییم از جمله  غت 
 .از چندین  دستگاه م تواند  باعث بازخورد صونر  شودب
  یرو  د یخواه م که  یمورد یبرا  شهردار  که  هنگام این نام به صورت آنالین قابل مشاهده خواهد بود و  برای آگاه شدن  از  شما نوبت به صحبت م شود ج

 .دیکن  کیکل"  دست بردن بال "  یرو  ، شد  فراخوان  د یکن  صحبت آن
 .اندیک قبل از فراخوان بلندگوها برای صحبت به آنها اطالع داده  م شود  د

  
نتیا  ا ی لی میا به اگر  ا ی ، د یدار  منطقر  اقامت  ا ی اصلح به از ین تیمعلول  ی دارا یها  ی  کایآمر  قانون   طبق و  د یهست معلول  فرد  اگر  یس  نتر  با  لطفا  ،  د یندار  دستر
 . کمک  یبرا جلسه  از  قبل CClerk@fremont.gov ا ی د یت  بگ تماس کارگزار   دفتر  با  4060- 284(710)  دفتر 

 

 ترتیب بحث
 به طور کیل ، ترتیب بحث پس از معرف   مورد توسط شهردار ، شامل نظرات و اطالعات کارمندان و به دنبال آن سواالت  و پرسش های شورای شهر است .متقایص   ، یا نماینده مجاز آنها 
ان ممکن  است فقط یکبار با هر مورد صحبت کند .در پایان بحث عموم ، این مورد توسط شورای شهر مورد  یا شهروندان عالقه  مند ، ممکن است در مورد آن صحبت کنند .هر سخت 

 .برریس قرار خواهد گرفت و اقدامانر  انجام خواهد شد .موارد در دستور کار ممکن است از ترتیب ذکر شده منتقل شوند

 تقویم رضایت نامه
 موارد مندرج در تقویم  رضایت نامه توسط شورای شهر معمول تلقر  م شود و با یک حرکت و یک رأی تصویب م شود .در مورد این موارد بحث جداگانه ای وجود نخواهد داشت مگر
د .بعالوه ، سایر موارد فاقد کارت "درخواست برای  اینکه عضو شورا  یا شهروند درخواست کند ، در این صورت این مورد از تقویم  رضایت حذف شده و جداگانه مورد برریس  قرار م گت 

  .آدرس دیه شورای شهر "در تقابل ممکن است به تقویم  رضایت اضافه شود .وكالت شهر عنوان احكام تصويب شده را  قرائت خواهد كرد

یس انهیرا  به  ر یز  وب جهای   شبکه آدرس قی طر  از  توان م شهر  یشورا کار   دستور  در   www.fremont.gov: کرد   دا یپ دستر

س بودن سوابق عمویم  در دستر
یت شورای شهر توزی    ع شده است کمتر  از 72 ساعت قبل  از جلسه برای بازریس  کلیه سوابق عموم افشای مربوط به یک ماده جلسه باز در این دستور کار که توسط شهر به همه یا اکتر

س خواهد بود در زمان توزی    ع سوابق به شورای شهر ، از تاالر شهر فرمونت ، خیابان 3300 کاپیتول در ساعات کاری عادی  .عموم در بندهای مخصوص مارک واقع در النر  در دستر
 :ممکن است به اطالعات مربوط به شهر  یا  موارد برنامه ریزی شده در دستور کار و گزارش مراجعه شود

 
 شهر فریمونت 

3300 Capitol Avenue، Bldg. A 
 فریمونت ، کالیفرنیا 94538

 4060-284( 510: ) تلفن
 

. شود  م قدردای   ما  شهر  مشاغل انجام به شما  علقه از 



 

 دستور جلسه
 جلسه منظم شورای شهر فریمونت

 جوالی 2021 13

 A اتاق های شورای شهر ، خیابان 3300 پایتخت ، ساختمان

 بعد از ظهر 7:00

 

1 . 
 
 مقدمات

 د یی  بگ تماس  سفارش  یبرا - الف

 د یبرسان سالم پرچم به - ب

 رول تماس  - ج

 شهر ر یمد/  شهردار  یها ه یاطالع - د

 تقویم رضایت نامه . 2 
  بحث موارد  نی ا مورد  در . شود  م  بی تصو  یرأ  ک ی و  حرکت ک ی با  و  شود  م  تلقر  معمول  شهر  یشورا  توسط نامه تی رضا میتقو  در  مندرج موارد 

  جداگانه و  شده  حذف   تی رضا میتقو  از  مورد  ن یا صورت ن یا  در  ، کند   درخواست شهروند  ا ی شورا  عضو  نکهیا مگر  داشت  نخواهد  وجود  ی ا جداگانه
.  شوند  اضافه  تی رضا میتقو  به  است ممکن  تقابل  در " ی شورا آدرس  درخواست " کارت  بدون موارد  ر یسا ،  نیا  بر  علوه. د ت  گ  م  قرار  برریس مورد 

 . كرد   خواهد   قرائت  را  شده  تصويب احكام   عنوان شهر  وكالت
 د یبگذار  کنار   را   یشنهادیپ دستورات  شتر ی ب خواندن:  به حرکت .  الف

 (این فقط  به جای خواندن کل  میر   اجازه خواندن عنوان  را دارد)
 . کدام  چیه - صورتجلسه بیتصو  - ب

کت به قرارداد  یاعطا و  مشخصات و  ها  برنامه بیتصو  - BIKEWAY بهبود  پروژه    مبلغ به Chrisp شر
 ؛ 3 سال در  Bikeway یها ی  مس بهبود  پروژه یبرا( احتمایل٪ 10 عالوه به) دالر  498،770.75

 CEQA (PWC 8874-C) تیمعاف یها  افتهی و 
 : افراد  با  تماس

 :نام النوئوایو یآنتون الرسن هانس

 :عنوان I نقل و حمل مهندس عامه د یفوا ریمد 

 :بخش ی عموم یکارها ی عموم یکارها

 :تلفن 510-494-4778 510-494-4722

hlarsen@fremont.gov AVillanueva@fremont.gov کیالکترون پست: 

 

فتیپ پروژه با  رابطه در  ر یز  اقدامات بیتصو : هیتوص  (: PWC 8874-C)  3 سال ش  یآزما یهات  مس  ش 
ش ناچت    .1

 دریابید که این پروژه به دلیل تعمت  ، نگهداری یا تغیت  جزنی تأسیسات موجود شامل عدم استفاده یا گستر
 ، به دلیل تعمت   (CEQA) استفاده بیش از حد موجود ، از نظر برریس تحت قانون کیفیت محیط زیست کالیفرنیا

   نگهداری یا تغیت  جزنی تأسیسات ، به طور کیل از برریس معاف است
   برنامه ها و مشخصات این پروژه را تأیید کنید .2
کت .3 ین پاسخگو و مسئول پیشنهاد دهنده ، شر  به مبلغ ، Chrisp پیشنهاد را بپذیرید و قرارداد ساخت را به کمتر

 دالر اعطا کنید و 10٪ احتمایل را به مبلغ  49،877  $ برای کل مبلغ قرارداد  75 548،647 دالر اختصاص 75 498،770
   دهید و به مدیر شهر یا نماینده خود اجازه دهید قرارداد را اجرا کنید

ک د یخر  نامه توافق  یاجرا  یبرا  یشهر  ر یمد ار یاخت و  د یی تأ - نشات   آتش  اتی   تجه  د یخر    دستگاه  د ی خر  به   مجاز  و  د ی خر  H-GAC با  مشی 
 نشات   آتش 

 : افراد  با  تماس

 

 



 

 کککککک کککککککک :نام کمپبل  نایکور اکوبسونی سیکورت

 کککک ککک ککککک :عنوان ی تجار ریمد  ینشان آتش سیرئ

 ککک ککککک :بخش ینشان آتش ینشان آتش

 4200-494-510 :تلفن 510-494-4200 510-494-4200

cjacobson@fremont.gov ccampbell@fremont.gov کیالکترون پست: cjacobson@fremont.gov 

 

  دستور  ، Pierce Manufacturing با  H-GACBuy قرارداد   از   استفاده با  تا   دهيد  اجازه منصوب شخص  يا  شهر   مدير  به: پيشنهاد 
    در  را   Pierce ساخت  1  نوع سوز  آتش موتور  دو  خريد 

 . كند   صادر   دلر  1،772،551.89 از   بيش مبلغ 
 

  بلوار  جاده تقاطع  من  یا  بهبود  پروژه مشخصات  و   ها  برنامه بیتصو   -  WASHINGTON / OSGOOD من  یا  تیامن پروژه
 عالوه به )  دالر  848907 مبلغ  به Golden Bay Construction ،  Inc به  قرارداد  یاعطا قرارداد  ؛ Osgood  جاده/  واشنگت   

 . CEQA (PWC 8156B) یها تیمعاف  یها افتهی  و  مناسب بودجه(. احتمایل٪ 10

 

 : افراد  با  تماس

 :نام ایگارس ادلزار الرسن هانس

 :عنوان عمران مهندس همکار عامه د یفوا ریمد 

 :بخش ی عموم یکارها ی عموم یکارها

 :تلفن 510-494-4781 510-494-4722

hlarsen@fremont.gov egarcia@fremont.gov کیالکترون پست: 

 

 (: PWC8156B) اوسگود  جاده/  واشنگتر   بلوار  جاده تقاطع من  یا بهبود  پروژه به مربوط ر یز  اقدامات بیتصو : هیتوص
ش ناچت    .1

 دریابید که این پروژه به دلیل تعمت  ، نگهداری یا تغیت  جزنی تأسیسات موجود شامل عدم استفاده یا گستر
 ، به دلیل تعمت   (CEQA) استفاده بیش از حد موجود ، از نظر برریس تحت قانون کیفیت محیط زیست کالیفرنیا

   نگهداری یا تغیت  جزنی تأسیسات ، به طور کیل از برریس معاف است
   برنامه ها و مشخصات این پروژه را تأیید کنید .2
کت .3 ین پاسخگو و مسئول پیشنهاد دهنده ، شر  به مبلغ ، Chrisp پیشنهاد را بپذیرید و قرارداد ساخت را به کمتر

 دالر اعطا کنید و 10٪ احتمایل را به مبلغ  49،877  $ برای کل مبلغ قرارداد  75 548،647 دالر اختصاص 75 498،770
   دهید و به مدیر شهر یا نماینده خود اجازه دهید قرارداد   را اجر ا کنید

   اختصاص دهید PWC 8156-531 به PWC 7953-531 دالر از 80،000 .4

 Warm  در  Falls ت یمأمور  دادگاه 47111  در  واقع چاه سن  مرکز  ل یتکم  مورد   در  روزرسات   به - مونت یفر  جنوب  در  خوب  سن  مرکز 
Spring / South Fremont .توجه با . هی شما بهبود  صندوق   و  هیشما ساتیتأس  بر  یی  تأث  صندوق در  اعتبار  به   مربوط اقدامات  

  به  که  ، بود  شده بیتصو  و  ه یته قبال  که  ف  یتخف   منف   هی انیب  عنوان به ( CEQA) ا یفرنیکال  ستیز  طیمح تیف یک   قانون الزامات به
 . د یده انجام را  الزم  یی  گ  جهینت ، کرد   د یی تأ را  یشنهادیپ  پروژه  احتمایل اتی  تأث  مناسب طور 

 : افراد  با  تماس
 دن شوئنولز  :نام کلیف نگوین  دن شوئنولز 

 مدیر توسعه جامعه  :عنوان مدیر ابتکارات استفاده از  زمین  مدیر توسعه جامعه 
 توسعه جامعه  :بخش دفتر مدیر  شهر  توسعه جامعه 

 4778-494-510 :تلفن 510-284-4017 510-494-4778

dschoenholz@fremont.gov cnguyen@fremont.gov کیالکترون پست: dschoenholz@fremont.gov 

 

 : ها  هیتوص 

 یک بیانیه منق  کاهش یافته ، (CEQA) دریابید که مطابق با الزامات قانون کیفیت محیط زیست کالیفرنیا .1
ً
 به دلیل اینکه قبال

 تهیه و تصویب شده بود ، که به طور کاف  اثرات احتمایل پروژه پیشنهادی را برطرف م کند ، هیچ برریس زیست محییط
 دیگری مورد نیاز نیست  و 

 از هزینه های نهانی پروژه به دلیل .2
 مبلغ 1،301،929  دالر در صندوق تأمی   هزینه تأسیسات شمایه برای پرداخت بخشر

   توسعه دهنده در هنگام پذیرش توس ط مرکز شهر چاه سن ، مناسب است
   دالر مناسب در صندوق تأمی   هزینه تأسیسات شمایه برای پروژه مرکز رویدادهای شهر 9،100،000 .3
ه اگز چاه اختصاص دهید 9 .4 ه ذخت     میلیون و  100  هزار دالر در صندوق بهبود شمایه از پروژه مرکز رویدادهای شهر به ذخت 



 

 

 

 . کدام  چیه  - فات  یتشر  موارد . 3

 عمویم ارتباطات. 4

  کتن    و  شفایه ارتباطات. الف

  - هيچ كدام   
 . اقتدار توسعه صنعنر

   اقتدار تأمی   مایل عمویم - هیچ کدام  

 مالحظه مواردی که از تقویم رضایت حذف شده است 

 شده  یز یر  برنامه موارد . 5

A. FREMONT LANDSCAPING  یساز  محوطه ات  یارز  یبرا  را  ها  ات  یارز  و  نمودارها  که  یا  قطعنامه بیتصو  - 88 منطقه ات  یارز 
Fremont  مایل سال به مربوط یها ات  یارز  و  کند   یم بیتصو  مجدد  ات  یارز  و  ساختار  گزارشات  در  موجود  88 منطقه در 

 . کند   یم اخذ  را  2021/ 2221

 

   تماس با افراد

 سوزان گرگ  :نام اندرو فریمن  گرگ سوزان

 مدیر خدمات اجتمایع :عنوان مدیر تجاری  ی اجتماع خدمات ریمد 

 خدمات اجتماعی  :بخش خدمات اجتمایع  یاجتماع خدمات
 4329-494-510 :تلفن 510-494-4757 510-494-4329

swolf@fremont.gov afreeman@fremont.gov کیالکترون پست: swolf@fremont.gov 

 

  ارزيای    و  بازسازي گزارش  در  كه  همانطور   را  Fremont  88 منطقه سازي محوطه براي   ها  ارزيای    و  نمودارها  تصويب  تصويب : پيشنهاد 
 . كنيد   دريافت 22/ 2021  مال   سال براي را  ها  ارزيای    و  كرده  تصويب است شده گنجانده  مجدد 

 
 ات  یارز  و  یبازساز  انجام  روند  از  انرصاف بر  مبن   یا  قطعنامه  بیتصو  -  FREMONT 88  یساز  محوطه  ات  یارز  محدوده . ب

 محوطه  ات  یارز  یبرا   را  ها  ات  یارز  و  نمودارها   که  یا  قطعنامه بیتصو   و  88  منطقه در  Fremont یساز   محوطه منطقه مجدد 
  مایل سال  به مربوط یها ات  یارز .  است  ساالنه ات  یارز  و  ساالنه ات  یارز  در   گزارش  88 شامل  و  کند   یم ات  یارز  Fremont یساز 

 . د یی  بگ نظر  در  را  22/ 2021

 

 

   تماس با افراد

 سوزان گرگ  :نام اندرو فریمن  گرگ سوزان

 مدیر خدمات اجتمایع :عنوان مدیر تجاری  ی اجتماع خدمات ریمد 

 خدمات اجتماعی  :بخش خدمات اجتمایع  یاجتماع خدمات
 4329-494-510 :تلفن 510-494-4757 510-494-4329

swolf@fremont.gov afreeman@fremont.gov کیالکترون پست: swolf@fremont.gov 

 

  

 
 

 : ها  هیتوص



 

 برای ایجاد هزینه های اجاره برای مرکز رویدادهای مرکز Fremont تصویب قطعنامه ای برای اصالح برنامه شهریه شهری  .1
 ساخته شده است  و  Plaza شهر و

ً
ا  که اخت 

  در  که  همانطور   ، Fremont  88 منطقه یساز   محوطه ای  یارز  یبرا  را  ها   ای  یارز  و  نمودارها  که  د یکن  بی تصو   را  ی ا مصوبه .2
  ب یتصو  به ت   ن  را   22/ 2021 مال  سال  به مربوط یها ای  یارز  و  د یکن  بی تصو  ،  است شده گنجانده  سالنه ای  یارز  گزارش
 . د یبرسان

 برنامه مصوبه هیاصالح - یحیتفر  امکانات از  استفاده استیس و  FREMONT MASTER هیشهر  برنامه برنامه در  اصالحات
 اصالح و  خدمات یها نهیهز  و  التیتسه از  استفاده یحیتفر  خدمات از  برخ   روزرسات   به یبرا Fremont هیشهر 
 . یحیتفر  التیتسه از  استفاده استیس
 

 

   تماس با افراد

 سوزان گرگ  :نام کیم برانک  گرگ سوزان

 مدیر خدمات اجتمایع :عنوان معاون مدیر ی اجتماع خدمات ریمد 

 خدمات اجتماعی  :بخش خدمات اجتمایع  یاجتماع خدمات
 4329-494-510 :تلفن 510-494-4330 510-494-4329

swolf@fremont.gov kberanek@fremont.gov کیالکترون پست: swolf@fremont.gov 

 

 : ها  ه یتوص

 ت  اخ که  Plaza  و  شهر  مرکز  یدادهایرو  مرکز  ی برا اجاره ی ها نهیهز  جاد ی ا یبرا Fremont یشهر  ه یشهر  برنامه اصلح   یبرا  یا قطعنامه ب یتصو . 1
 
  ا

 و . است شده  ساخته

 . د یکن  بی تصو  مونت ی فر  شهر  یحی تفر  لتیتسه از  استفاده  است یس  اصلح یبرا  را   یا  مصوبه. 2

 . چیه - یدادگسی   لیوک از  گزارش .  6

 گر ید مشاغل. 7

A .شده د ییتأ عمویم تعهدات  بدیه خدمات  یبرا  ساالنه ات یمال نرخ یت   تع -  22/ 2021 مایل  سال یبرا عمویم بدیه اوراق ات یمال  نرخ  
 22/ 2021 مایل  سال یبرا دهندگان یرأ توسط

 

   تماس با افراد

 دیوید پرسلی    :نام ماریو روزاس  نیپرسل د یوید 

 مدیر مایل  :عنوان تحلیلگر بودجه و خزانه داری  یمال ریمد 

 گروه دارایی  :بخش گروه دارانی  ییدارا گروه
 4631-494-510 :تلفن 510-494-4637 510-494-4631

dpersselin@fremont.gov mrosas@fremont.gov کیالکترون پست: dpersselin@fremont.gov 

 

   توصیه ها
  یبرا٪( 0.005)  شده ای  یارز  دلر  100  هر  در  دلر  0.005  یسوز  آتش برابر   در  من  یا  پروژه عموم قرضه  اوراق اتیمال نرخ جاد ی ا. 1

 . 22/ 2021 مال  سال
  عنوان به  شهر   در  اتی مال مشمول  املک هیکل  از  ات یمال اخذ  یبرا  آلمدا  شهرستان از  مجوز  و  درخواست که  یا قطعنامه ب یتصو . 2

 . است یسوز  آتش من  ی ا پروژه عموم  تعهد  اوراق  به توجه  با  دهندگان ی رأ  توسط شده بی تصو  عوارض
 

 مجدد  عی    توز  ندهیآ روند  بر  یمرور  ارائه و  اطلعات  - فرونتون شهر  در  تی محدود د یتجد روند  به مربوط اطلعات - ب
 مونتیفر  شهر 

  



 

 

   تماس با افراد

 کریستینا بریگز :نام آماندا گالو گز یبر نایستیکر

 معاون مدیر شهر  :عنوان II تحلیلگر مدیریت شهر ریمد  معاون

 دفتر مدیر  شهر  :بخش دفتر مدیر شهر  شهر  ریمد  دفتر
 4022-284-510 :تلفن 510-284-4016 510-284-4022

cbriggs@fremont.gov agallo@fremont.gov کیالکترون پست: cbriggs@fremont.gov 

 

 

 

 .Fremont شهر  مجدد  عی    توز  ندهیآ روند  از  کیل  ینما ارائه و  اطلعات رفتر  یپذ : شنهاداتیپ

 

 شورا ارتباطات. 8

 . کدام  چیه - شورا  ارجاع. آ 

 دادهایرو  و  جلسات شفایه یها گزارش  - ب

 لیتعد. 9

  

  

 

mailto:cbriggs@fremont.gov


 

  



 

 نام آغازها
 

ABAG انجمن دولت های منطقه خلیج GIS  سیستم  اطالعات جغرافیانی 
ACE Altamont Commuter Express GPA  اصالحیه برنامه کیل 

ACFCD  ل سیالب شهرستان آالمدا  هیئت برریس معماری تاریخ   HARB منطقه کنتر

ACTC  کمیسیون حمل و نقل شهرستان آالمدا HBA انجمن سازندگان خانه 

HRC   کمیسیون روابط انسان 

ACWD  منطقه آب شهرستان آالمدا ICMA انجمن بی    الملیل مدیریت شهر  /شهرستان 
ARB   هیئت برریس هت 

BAAQMD 
 

BART 

 منطقه مدیریت کیفیت هوا  در منطقه خلیج
 منطقه حمل و نقل شی    ع منطقه خلیج

JPA  ک  وکالت نامه  مشتر

LLMD منطقه نگهداری روشنانی  و محوطه سازی 

BCDC کمیسیون حفاظت و توسعه خلیج LOCC لیگ شهرهای کالیفرنیا 

LOS سطح خدمات 

BMPs  ین روشهای مدیرینر  تفاهم  نامه MOU بهتر

BMR  زیر نرخ بازار MTC   کمیسیون حمل و نقل کالنشهر 

CALPERS کارمندان عموم کالیفرنیا  
 

 NEPA سیستم  بازنشستگ
NLC 

 قانون سیاست میل محیط زیست
 لیگ میل شهرها

CBC 
CDD 

 کد ساختمان کالیفرنیا
 گروه توسعه جامعه

NPDES سیستم  میل تخلیه آالینده ها 

CC & R’s ایط و محدودیت ها  مصوبه حفظ محله NPO میثاق ها ، شر
CDBG کمک بالک توسعه جامعه PC کمیسیون برنامه ریزی 
CEQA قانون کیفیت محیط زیست کالیفرنیا PD منطقه برنامه ریزی شده 
CERT تیم  واکنش اضطراری جامعه PDA منطقه توسعه اولویت 

CIP برنامه بهبود شمایه PUC کمیسیون خدمات عموم 
CNG ده یس شخیص به وسایل نقلیه شخیص PVAW گاز طبییع فشر  دستر
COF  شهر فریمونت PWC قرارداد کارهای عموم 

COPPS  سیاست مدار جامعه و ایمن   عموم RFP درخواست پیشنهادات 

RFQ درخواست صالحیت 

CSAC انجمن ایالنر  ایالت کالیفرنیا RHNA تخصیص نیاز مسکن منطقه ای 

CTC  کمیسیون حمل و نقل کالیفرنیا ROP برنامه شغیل منطقه ای 

dB دیس بل RRIDRO   دستورالعمل حل اختالف افزایش اجاره مسکون 
DEIR  پیش  نویس  گزارش  اثرات  زیست  محییط 

DU/AC  واحدهای مسکون   در هر هکتار RWQCB ل کیفیت آب منطقه ای  هیئت کنتر

EBRPD  فر  SACNET منطقه پارک منطقه ای خلیج شر
 

 گروه ویژه اجرای مواد مخدر شهرستان آالمدا  جنونر 
EDAC )کمیسیون مشورنر  توسعه اقتصادی )شهر 

EIR 
EIS 

 (CEQA) گزارش اثرات زیست محییط
 بیانیه اثرات زیست محییط

STIP  برنامه بهبود حمل و نقل دولنر 

 
ERAF 

(NEPA) 
 صندوق افزایش درآمد آموزش

TCRDF مرکز بازیافت و دفع سه شهرها 

TOD توسعه ترانزیت محور 

EVAW 
FAR 

یس خودرو اضطراری  راه دستر
 نسبت سطح کف

TS/MRF ایستگاه انتقال  /تسهیالت بازیانر  مواد 

FEMA آژانس مدیریت اضطراری فدرال UBC See CBC 
FFD  آتش نشان   فریمونت VTA  اداره حمل و نقل دره سانتا کالرا 

FMC کد شهرداری فریمونت WMA سازمان مدیریت پسماند 
FPD اداره پلیس فریمونت 
FRC مرکز منابع خانواده ZA مدیر منطقه بندی 

FUSD منطقه مدرسه یکپارچه فریمونت ZTA اصالح میر   میر   منطقه بندی 

    

    

  



 

 جلسه پیش رو و كانال 27
 برنامه پخش

  محل   زمان  تاریخ 

 جوالی 2021 13
 بعد  از  5:30

 .ظهر
  اتاقهای شورا  جلسه کاری  جلسه  ویژه  شورای شهر 

 
 زندیک

 جوالی 2021 13
 بعد  از  7:00

 .ظهر
  اتاقهای شورا  جلسه شورای شهر 

 
 زندیک

  اتاقهای شورا  جلسه کاری  جلسه  ویژه  شورای شهر  بعد  از  ظهر  6:00 جوالی 2021 13
 

 زندیک

 جوالی 2021 13
 بعد  از  7:00

 .ظهر
  اتاقهای شورا  جلسه شورای شهر 

 
 زندیک

    جوالی 2021 13

    جوالی 2021 27

   شورای در تعطیالت تا سپتامتر   تعطیالت اوت 

     آگوست 2021 24

 سپتامتر  2021 7
 بعد  از  7:00

 .ظهر
  اتاقهای شورا  جلسه شورای شهر 

 
 زندیک

 سپتامتر 2021 14
 بعد  از  7:00

 .ظهر
  اتاقهای شورا  جلسه شورای شهر 

 
 زندیک

 سپتامتر 2021 21
 بعد  از  7:00

 .ظهر
  اتاقهای شورا  جلسه شورای شهر 

 
 زندیک

 CC / FUSD ارتباط  تهیکم  جلسه بعد  از  ظهر  5:30 سپتامتر 2021 28
 در آینده مشخص

 خواهد شد 
 
 

 زندیک

    سپتامتر 2021 28

 دوشنبه ،  4 اکتتر  2021
 بعد  از  5:30

 .ظهر
ک    اتاقهای شورا  FUSD / جلسه شورای شهر  مشتر

 
 زندیک

 اکتتر  2021 5
 بعد  از  7:00

 .ظهر
  اتاقهای شورا  جلسه شورای شهر 

 
 زندیک

 اکتتر 2021 12
 بعد  از  7:00

 .ظهر
  اتاقهای شورا  جلسه شورای شهر 

 
 زندیک

 اکتتر 2021 19
 بعد  از  7:00

 .ظهر
  اتاقهای شورا  جلسه شورای شهر 

 
 زندیک

 اکتبر  2021 5
 بعد از 5:30

 .ظهر
  اتاقهای شورا  CC / FUSD ارتباط  تهیکم  جلسه

 
 زندیک

     اکتتر  2021 5

 نوامتر  2021 2
 بعد  از  7:00

 .ظهر
  اتاقهای شورا  جلسه شورای شهر 

 
 زندیک

 نوامتر  2021 9
 بعد  از  7:00

 .ظهر
  اتاقهای شورا  جلسه شورای شهر 

 
 زندیک

 


