دستور کار و گزارش شورای شهر فریمونت
جوالی 13 2021
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اطالعیه مهم در مورد جلسه شورای شهر

این جلسه با استفاده از کنفرانس تلفن و ابزارهای ر
الکتونییک سازگار با دستورالعمل
مورخ  17مارس  ، 2020در مورد بیماری همه گت  N-29-20اجرای ایالت کالیفرنیا
در حال انجام است  .که همچنی پیوندی را به جریان مستقیم ارائه یم COVID-19
لطفا توجه داشته باشید که در حال حاض کانال  Comcast.دهد .یا در کانال 27
ر
 Nدر رمشتکان کابل 27
دستس است .مطابق با دستورالعمل  Comcastفقط برای
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  2021هستند  ،یم توانید( ) 1:نظرات خود را قبل از جلسه از طریق ایمیل 13
.ارسال کنید  ،یا () 2نظرات عمویم گفتاری را در طول جلسه ارائه دهید

دستورالعمل را در صفحه بعدی مشاهده کنید

اتاق های شورای شهر
خیابان کاپیتول 3300
فریمونت  ،کالیفرنیا

شورای شهر فریمونت
لییل مای  ،شهردار
یانگ شائو  ،معاون شهردار
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سوزان گوتیه  ،ر
دفتیار شهر
کورتیس یاکوبسون  ،رئیس آتش نشان
هانس الرسن  ،مدیر فواید عامه
دیوید پرسلی  ،مدیر امور مایل
کیمتیل ر
پیتسن  ،رئیس پلیس
ر
کارگردان Dan Schoenholz ، Community Dev.
سوزان شنفیل  ،مدیر خدمات انسان
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دستور کار و گزارش  -جلسه شورای شهر فریمونت  13 -ژوئیه 2021

:نحوه ارسال ارتباطات عمویم /نظر عمویم از طریق ایمیل قبل از جلسه
تا ساعت  16:00به  citycouncil@fremont.govایمیل ارسال کنید .روز جلسه لطفا شماره موضوع دستور کار و تاری خ جلسه را در عنوان موضوع ایمیل خود
مشخص کنید یا مشخص کنید که مربوط به موضوع دستور کار نیست .نامه های ر
الکتونییک توسط شماره ماده دستور کار در پرونده ها جمع آوری م شود  ،در
شورای شهر و کارمندان توزی ع م شود و در مرکز دستور کار شهر در  www.fremont.govمنتش م شود.
ر
نظرات ر
ر
الکتونییک درباره موارد دستور جلسه شورای شهر فقط از طریق ایمیل ارسال م شود .نظرات از طریق مت و رسانه های اجتمایع (فیس بوک  ،توییت و غته)
پذیرفته نیم شوند.
:نحوه ارائه اظهار نظر عمویم در طول جلسه

 ) 1از طریق تلفن ( 0037-430-833رایگان) .شناسه وبینار .3101 3338 949 :برای بلند کردن دست برای صحبت روی *  9کلیک کنید.
 )2توسط  https://zoom.us/j/94933383101آنلین
آ .از یک مرورگر به روز و به روز استفاده کنید.Safari 7+ ،Microsoft Edge 12+ ،Firefox 27+ ،Chrome 30+ :
غتفعال شود .قبل از صحبت کردن  ،همه صدای دیگر را رن صدا کنید .استفاده  Internet Explorerعملکرد خایص ممکن است در مرورگرهای قدییم از جمله
ر
صون شود
ب.از چندین دستگاه م تواند باعث بازخورد
جاین نام به صورت آنالین قابل مشاهده خواهد بود و برای آگاه شدن از شما نوبت به صحبت م شود هنگام که شهردار برای موردی که م خواهید روی
آن صحبت کنید فراخوان شد  ،روی "بال بردن دست" کلیک کنید.
د.اندیک قبل از فراخوان بلندگوها برای صحبت به آنها اطالع داده م شود
منطق دارید  ،یا اگر به ایمیل یا ای رنتنت ر
ر
دستیس ندارید  ،لطفا با
اگر فرد معلول هستید و طبق قانون آمریکای های دارای معلولیت نیاز به اصلح یا اقامت
دفت ( 4060-284)710با ر
ر
دفت کارگزار تماس بگتید یا  CClerk@fremont.govقبل از جلسه برای کمک.

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
یا شهروندان عالقه مند  ،ممکن است در مورد آن صحبت کنند .هر سختان ممکن است فقط یکبار با هر مورد صحبت کند .در پایان بحث عموم  ،این مورد توسط شورای شهر مورد
ر
اقدامان انجام خواهد شد .موارد در دستور کار ممکن است از ترتیب ذکر شده منتقل شوند
.برریس قرار خواهد گرفت و

تقویم رضایت نامه

موارد مندرج در تقویم رضایت نامه توسط شورای شهر معمول ر
تلق م شود و با یک حرکت و یک رأی تصویب م شود .در مورد این موارد بحث جداگانه ای وجود نخواهد داشت مگر
اینکه عضو شورا یا شهروند درخواست کند  ،در این صورت این مورد از تقویم رضایت حذف شده و جداگانه مورد برریس قرار م گتد .بعالوه  ،سایر موارد فاقد کارت "درخواست برای
.آدرس دیه شورای شهر "در تقابل ممکن است به تقویم رضایت اضافه شود .وكالت شهر عنوان احكام تصويب شده را قرائت خواهد كرد

در دستور کار شورای شهر م توان از طریق آدرس شبکه جهای وب زیر به رایانه ر
دستیس پیدا کردwww.fremont.gov :

در ر
دستس بودن سوابق عمویم

اکتیت شورای شهر توزی ع شده است ر
کلیه سوابق عموم افشای مربوط به یک ماده جلسه باز در این دستور کار که توسط شهر به همه یا ر
کمت از  72ساعت قبل از جلسه برای بازریس
.عموم در بندهای مخصوص مارک واقع در الن در ر
دستس خواهد بود در زمان توزی ع سوابق به شورای شهر  ،از تاالر شهر فرمونت  ،خیابان  3300کاپیتول در ساعات کاری عادی
ر
: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
تلفن4060-284 )510( :
از علقه شما به انجام مشاغل شهر ما قدردای م شود.

دستور جلسه
جلسه منظم شورای شهر فریمونت
جوالی 13 2021
 Aاتاق های شورای شهر  ،خیابان  3300پایتخت  ،ساختمان
بعد از ظهر 7:00

 .1مقدمات
الف  -برای سفارش تماس بگیید
ب  -به پرچم سالم برسانید
ج  -تماس رول
د  -اطالعیه های شهردار  /مدیر شهر
 . 2تقویم رضایت نامه

موارد مندرج در تقویم رضایت نامه توسط شورای شهر معمول ر
تلق م شود و با یک حرکت و یک رأی تصویب م شود .در مورد این موارد بحث
جداگانه ای وجود نخواهد داشت مگر اینکه عضو شورا یا شهروند درخواست کند  ،در این صورت این مورد از تقویم رضایت حذف شده و جداگانه
مورد برریس قرار م گتد .علوه بر این  ،سایر موارد بدون کارت "درخواست آدرس شورای" در تقابل ممکن است به تقویم رضایت اضافه شوند.
وكالت شهر عنوان احكام تصويب شده را قرائت خواهد كرد.
الف .حرکت به :خواندن بی ر
شت دستورات پیشنهادی را کنار بگذارید
ر
)این فقط به جای خواندن کل می اجازه خواندن عنوان را دارد(

ب  -تصویب صورتجلسه  -هیچ کدام.

پروژه بهبود  - BIKEWAYتصویب برنامه ها و مشخصات و اعطای قرارداد به رشکت  Chrispبه مبلغ
 498،770.75دالر (به عالوه  ٪10احتمایل) برای پروژه بهبود مسیهای  Bikewayدر سال  3؛
و یافته های معافیت )CEQA (PWC 8874-C
تماس با افراد:

آنتونی ویالنوئوا
مهندس حمل و نقلI
کارهای عمومی

نام:
عنوان:
بخش:
تلفن:

510-494-4778
AVillanueva@fremont.gov

پست الکترونیک:

هانس الرسن
مدیر فواید عامه
کارهای عمومی

510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

توصیه :تصویب اقدامات زیر در رابطه با پروژه پیشفت مستهای آزمایش سال :)PWC 8874-C( 3
دریابید که این پروژه به دلیل تعمت  ،نگهداری یا تغیت ی
ر
جزن تأسیسات موجود شامل عدم استفاده یا گستش ناچت
.1
 ،به دلیل تعمت ) (CEQAاستفاده بیش از حد موجود  ،از نظر برریس تحت قانون کیفیت محیط زیست کالیفرنیا
نگهداری یا تغیت ی
جزن تأسیسات  ،به طور کیل از برریس معاف است
برنامه ها و مشخصات این پروژه را تأیید کنید
.2
ر
ر
به مبلغ  Chrisp ،پیشنهاد را بپذیرید و قرارداد ساخت را به کمتین پاسخگو و مسئول پیشنهاد دهنده  ،شکت
.3
دالر اعطا کنید و  ٪10احتمایل را به مبلغ  $ 49،877برای کل مبلغ قرارداد  548،647 75دالر اختصاص 498،770 75
دهید و به مدیر شهر یا نماینده خود اجازه دهید قرارداد را اجرا کنید
خرید تجهیات آتش نشات  -تأیید و اختیار مدیر شهری برای اجرای توافق نامه خرید مشیک با  H-GACخرید و مجاز به خرید دستگاه
آتش نشات
تماس با افراد:

کورینا کمپبل
مدیر تجاری
آتش نشانی

نام:
عنوان:
بخش:
تلفن:

510-494-4200
ccampbell@fremont.gov

پست الکترونیک:

کورتیس یاکوبسون
رئیس آتش نشانی
آتش نشانی

510-494-4200
cjacobson@fremont.gov

پيشنهاد :به مدير شهر يا شخص منصوب اجازه دهيد تا با استفاده از قرارداد  H-GACBuyبا  ، Pierce Manufacturingدستور
خريد دو موتور آتش سوز نوع  1ساخت  Pierceرا در مبلغ بيش از  1،772،551.89دلر صادر كند.
پروژه امنیت ایمن  - WASHINGTON / OSGOODتصویب برنامه ها و مشخصات پروژه بهبود ایمن تقاطع جاده بلوار
واشنگت  /جاده  Osgood؛ قرارداد اعطای قرارداد به  Inc ،Golden Bay Constructionبه مبلغ  848907دالر (به عالوه
 ٪10احتمایل) .بودجه مناسب و یافته های معافیت های ).CEQA (PWC 8156B

تماس با افراد:

ادلزار گارسیا
همکار مهندس عمران
کارهای عمومی

نام:
عنوان:
بخش:
تلفن:

510-494-4781
egarcia@fremont.gov

پست الکترونیک:

هانس الرسن
مدیر فواید عامه
کارهای عمومی

510-494-4722
hlarsen@fremont.gov

ر
واشنگت  /جاده اوسگود (:)PWC8156B
توصیه :تصویب اقدامات زیر مربوط به پروژه بهبود ایمن تقاطع جاده بلوار
دریابید که این پروژه به دلیل تعمت  ،نگهداری یا تغیت ی
ر
جزن تأسیسات موجود شامل عدم استفاده یا گستش ناچت
.1
 ،به دلیل تعمت ) (CEQAاستفاده بیش از حد موجود  ،از نظر برریس تحت قانون کیفیت محیط زیست کالیفرنیا
نگهداری یا تغیت ی
جزن تأسیسات  ،به طور کیل از برریس معاف است
برنامه ها و مشخصات این پروژه را تأیید کنید
به مبلغ  Chrisp ،پیشنهاد را بپذیرید و قرارداد ساخت را به ر
کمتین پاسخگو و مسئول پیشنهاد دهنده  ،رشکت
دالر اعطا کنید و  ٪10احتمایل را به مبلغ  $ 49،877برای کل مبلغ قرارداد  548،647 75دالر اختصاص 498،770 75
دهید و به مدیر شهر یا نماینده خود اجازه دهید قرارداد را اجرا کنید
اختصاص دهید  PWC 8156-531به  PWC 7953-531دالر از 80،000

.2
.3
.4

مرکز سن خوب در جنوب فریمونت  -به روزرسات در مورد تکمیل مرکز سن چاه واقع در  47111دادگاه مأموریت  Fallsدر Warm
 .Spring / South Fremontاقدامات مربوط به اعتبار در صندوق تأثیی بر تأسیسات شمایه و صندوق بهبود شمایه .با توجه
به الزامات قانون کیفیت محیط زیست کالیفرنیا ( )CEQAبه عنوان بیانیه منف تخفیف که قبال تهیه و تصویب شده بود  ،که به
طور مناسب تأثیات احتمایل پروژه پیشنهادی را تأیید کرد  ،نتیجه گیی الزم را انجام دهید.
تماس با افراد:
نام:
عنوان:
بخش:
تلفن:
پست الکترونیک:

کلیف نگوین
مدیر ابتکارات استفاده از زمین
دفتر مدیر شهر
510-284-4017
cnguyen@fremont.gov

دن شوئنولز
مدیر توسعه جامعه
توسعه جامعه
510-494-4778
dschoenholz@fremont.gov

توصیه ها:
ً
به دلیل اینکه قبال یک بیانیه منق کاهش یافته  (CEQA) ،دریابید که مطابق با الزامات قانون کیفیت محیط زیست کالیفرنیا
.1
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
مبلغ  1،301،929دالر در صندوق تأمی هزینه تأسیسات شمایه برای پرداخت ر
نهان پروژه به دلیل
های
هزینه
از
بخش
.2
ی
توسعه دهنده در هنگام پذیرش توسط مرکز شهر چاه سن  ،مناسب است
دالر مناسب در صندوق تأمی هزینه تأسیسات شمایه برای پروژه مرکز رویدادهای شهر 9،100،000
.3
میلیون و  100هزار دالر در صندوق بهبود شمایه از پروژه مرکز رویدادهای شهر به ذخته ذخته اگز چاه اختصاص دهید 9
.4

 .3موارد رتشیفات  -هیچ کدام.
 .4ارتباطات عمویم
الف .ارتباطات شفایه و کتن
ر
صنعن  -هيچ كدام
اقتدار توسعه

.

اقتدار تأمی مایل عمویم  -هیچ کدام
مالحظه مواردی که از تقویم رضایت حذف شده است

 .5موارد برنامه ریزی شده
 FREMONT LANDSCAPING A.ارزیات منطقه  - 88تصویب قطعنامه ای که نمودارها و ارزیات ها را برای ارزیات محوطه سازی
 Fremontدر منطقه  88موجود در گزارشات ساختار و ارزیات مجدد تصویب یم کند و ارزیات های مربوط به سال مایل
 2021/2221را اخذ یم کند.
تماس با افراد
نام:

اندرو فریمن
مدیر تجاری
خدمات اجتمایع
510-494-4757
afreeman@fremont.gov

عنوان:
بخش:
تلفن:
پست الکترونیک:

سوزان گرگ
مدیر خدمات اجتماعی
خدمات اجتماعی

510-494-4329
swolf@fremont.gov

پيشنهاد :تصويب تصويب نمودارها و ارزيای ها براي محوطه سازي منطقه  Fremont 88را همانطور كه در گزارش بازسازي و ارزيای
مجدد گنجانده شده است تصويب كرده و ارزيای ها را براي سال مال  22/2021دريافت كنيد.
ب .محدوده ارزیات محوطه سازی  - FREMONT 88تصویب قطعنامه ای مبن بر انرصاف از روند انجام بازسازی و ارزیات
مجدد منطقه محوطه سازی  Fremontدر منطقه  88و تصویب قطعنامه ای که نمودارها و ارزیات ها را برای ارزیات محوطه
سازی  Fremontارزیات یم کند و شامل  88گزارش در ارزیات ساالنه و ارزیات ساالنه است .ارزیات های مربوط به سال مایل
 22/2021را در نظر بگیید.

تماس با افراد
نام:
عنوان:
بخش:
تلفن:
پست الکترونیک:

توصیه ها:

اندرو فریمن
مدیر تجاری
خدمات اجتمایع
510-494-4757
afreeman@fremont.gov

سوزان گرگ
مدیر خدمات اجتماعی
خدمات اجتماعی

510-494-4329
swolf@fremont.gov

برای ایجاد هزینه های اجاره برای مرکز رویدادهای مرکز  Fremontتصویب قطعنامه ای برای اصالح برنامه شهریه شهری
.1
ً
که اختا ساخته شده است و  Plazaشهر و
مصوبه ای را تصویب کنید که نمودارها و ارزیای ها را برای ارزیای محوطه سازی منطقه  ، Fremont 88همانطور که در
.2
/
گزارش ارزیای سالنه گنجانده شده است  ،تصویب کنید و ارزیای های مربوط به سال مال  22 2021را نت به تصویب
برسانید.
اصالحات در برنامه برنامه شهریه  FREMONT MASTERو سیاست استفاده از امکانات تفرییح  -اصالحیه مصوبه برنامه
شهریه  Fremontبرای به روزرسات برخ از خدمات تفرییح استفاده از تسهیالت و هزینه های خدمات و اصالح

سیاست استفاده از تسهیالت تفرییح.

تماس با افراد
نام:
عنوان:
بخش:
تلفن:

کیم برانک
معاون مدیر
خدمات اجتمایع
510-494-4330
kberanek@fremont.gov

پست الکترونیک:

سوزان گرگ
مدیر خدمات اجتماعی
خدمات اجتماعی

510-494-4329
swolf@fremont.gov

توصیه ها:
 .1تصویب قطعنامه ای برای اصلح برنامه شهریه شهری  Fremontبرای ایجاد هزینه های اجاره برای مرکز رویدادهای مرکز شهر و  Plazaکه اختا
ساخته شده است .و
 .2مصوبه ای را برای اصلح سیاست استفاده از تسهیلت تفرییح شهر فریمونت تصویب کنید.

 .6گزارش از وکیل دادگسیی  -هیچ.
 .7مشاغل دیگر
 .Aنرخ مالیات اوراق بدیه عمویم برای سال مایل  - 22/2021تعیت نرخ مالیات ساالنه برای خدمات بدیه تعهدات عمویم تأیید شده
توسط رأی دهندگان برای سال مایل 22/2021

تماس با افراد
نام:
عنوان:
بخش:
تلفن:
پست الکترونیک:

ماریو روزاس
تحلیلگر بودجه و خزانه داری
گروه دار یان
510-494-4637
mrosas@fremont.gov

دیوید پرسلین
مدیر مالی
گروه دارایی

510-494-4631
dpersselin@fremont.gov

توصیه ها
 .1ایجاد نرخ مالیات اوراق قرضه عموم پروژه ایمن در برابر آتش سوزی  0.005دلر در هر  100دلر ارزیای شده ( )٪0.005برای
سال مال .22/2021
 .2تصویب قطعنامه ای که درخواست و مجوز از شهرستان آلمدا برای اخذ مالیات از کلیه املک مشمول مالیات در شهر به عنوان
عوارض تصویب شده توسط رأی دهندگان با توجه به اوراق تعهد عموم پروژه ایمن آتش سوزی است.

ب  -اطلعات مربوط به روند تجدید محدودیت در شهر فرونتون  -اطلعات و ارائه مروری بر روند آینده توزی ع مجدد
شهر فریمونت

تماس با افراد
نام:
عنوان:
بخش:
تلفن:
پست الکترونیک:

آماندا گالو
 IIتحلیلگر مدیریت
ر
دفت مدیر شهر
510-284-4016
agallo@fremont.gov

کریستینا بریگز
معاون مدیر شهر
دفتر مدیر شهر

510-284-4022
cbriggs@fremont.gov

پیشنهادات :پذی ر
رفت اطلعات و ارائه نمای کیل از روند آینده توزی ع مجدد شهر .Fremont

 .8ارتباطات شورا
آ .ارجاع شورا  -هیچ کدام.
ب  -گزارش های شفایه جلسات و رویدادها

 .9تعدیل

نام آغازها
افیان
سیستم اطالعات جغر ی
اصالحیه برنامه کیل
هیئت برریس معماری تاریخ
انجمن سازندگان خانه
کمیسیون روابط انسان
انجمن بی الملیل مدیریت شهر /شهرستان

GIS
GPA
HARB
HBA
HRC
ICMA

ر
مشتک
وکالت نامه
روشنان و محوطه سازی
نگهداری
منطقه
ی

JPA
LLMD

لیگ شهرهای کالیفرنیا
سطح خدمات
تفاهم نامه
کمیسیون حمل و نقل کالنشهر
قانون سیاست میل محیط زیست
لیگ میل شهرها
سیستم میل تخلیه آالینده ها

LOCC
LOS
MOU
MTC
NEPA
NLC
NPDES

مصوبه حفظ محله
کمیسیون برنامه ریزی
منطقه برنامه ریزی شده
منطقه توسعه اولویت
کمیسیون خدمات عموم
ر
دستیس شخیص به وسایل نقلیه شخیص
قرارداد کارهای عموم
درخواست پیشنهادات
درخواست صالحیت
تخصیص نیاز مسکن منطقه ای
برنامه شغیل منطقه ای
دستورالعمل حل اختالف افزایش اجاره مسکون

NPO
PC
PD
PDA
PUC
PVAW
PWC
RFP
RFQ
RHNA
ROP
RRIDRO

هیئت ر
کنتل کیفیت آب منطقه ای
جنون
گروه ویژه اجرای مواد مخدر شهرستان آالمدا
ر

RWQCB
SACNET

برنامه بهبود حمل و نقل ر
دولن

STIP

مرکز بازیافت و دفع سه شهرها
توسعه ترانزیت محور
بازیان مواد
/تسهیالت
ایستگاه انتقال
ر

TCRDF
TOD
TS/MRF

See CBC
اداره حمل و نقل دره سانتا کالرا
سازمان مدیریت پسماند

UBC
VTA
WMA

مدیر منطقه بندی
می ر
اصالح ر
می منطقه بندی

ZA
ZTA

انجمن دولت های منطقه خلیج
Altamont Commuter Express
منطقه ر
کنتل سیالب شهرستان آالمدا
کمیسیون حمل و نقل شهرستان آالمدا

ABAG
ACE
ACFCD
ACTC

منطقه آب شهرستان آالمدا
هیئت برریس هت
منطقه مدیریت کیفیت هوا در منطقه خلیج
منطقه حمل و نقل شی ع منطقه خلیج

ACWD
ARB
BAAQMD

کمیسیون حفاظت و توسعه خلیج

BART
BCDC

ر
ر
مدیرین
بهتین روشهای
زیر نرخ بازار
سیستم بازنشستگ کارمندان عموم کالیفرنیا

BMPs
BMR
CALPERS

کد ساختمان کالیفرنیا
گروه توسعه جامعه
میثاق ها  ،رشایط و محدودیت ها
کمک بالک توسعه جامعه
قانون کیفیت محیط زیست کالیفرنیا
تیم واکنش اضطراری جامعه
برنامه بهبود شمایه
گاز طبییع ر
فشده
شهر فریمونت
سیاست مدار جامعه و ایمن عموم

CBC
CDD
CC & R’s
CDBG
CEQA
CERT
CIP
CNG
COF
COPPS

انجمن ر
ایالن ایالت کالیفرنیا
کمیسیون حمل و نقل کالیفرنیا
دیس بل
پیش نویس گزارش اثرات زیست محییط
واحدهای مسکون در هر هکتار
منطقه پارک منطقه ای خلیج رش رف
ر
مشورن توسعه اقتصادی (شهر)
کمیسیون
) (CEQAگزارش اثرات زیست محییط
بیانیه اثرات زیست محییط
)(NEPA
صندوق افزایش درآمد آموزش
راه ر
دستیس خودرو اضطراری
نسبت سطح کف
آژانس مدیریت اضطراری فدرال
آتش نشان فریمونت
کد شهرداری فریمونت
اداره پلیس فریمونت
مرکز منابع خانواده
منطقه مدرسه یکپارچه فریمونت

CSAC
CTC
dB
DEIR
DU/AC
EBRPD
EDAC
EIR
EIS
ERAF
EVAW
FAR
FEMA
FFD
FMC
FPD
FRC
FUSD

جلسه پیش رو و كانال 27
برنامه پخش
محل

تاریخ

زندیک

اتاقهای شورا

جلسه کاری جلسه ویژه شورای شهر

زندیک

اتاقهای شورا

جلسه شورای شهر

زمان
بعد از 5:30
.ظهر
بعد از 7:00
.ظهر

زندیک

اتاقهای شورا

جلسه کاری جلسه ویژه شورای شهر

بعد از ظهر 6:00

جوالی 13 2021

زندیک

اتاقهای شورا

جلسه شورای شهر

بعد از 7:00
.ظهر

جوالی 13 2021

جوالی 13 2021
جوالی 13 2021

جوالی 13 2021
جوالی 27 2021

تعطیالت اوت

سپتامت
شورای در تعطیالت تا
ر

آگوست 24 2021
بعد از 7:00
.ظهر
بعد از 7:00
.ظهر
بعد از 7:00
.ظهر

زندیک

اتاقهای شورا

جلسه شورای شهر

زندیک

اتاقهای شورا

جلسه شورای شهر

زندیک

اتاقهای شورا

جلسه شورای شهر

زندیک

در آینده مشخص
خواهد شد

جلسه کمیته ارتباط CC / FUSD

بعد از ظهر 5:30

زندیک

اتاقهای شورا

 / FUSDجلسه شورای شهر ر
مشتک

زندیک

اتاقهای شورا

جلسه شورای شهر

زندیک

اتاقهای شورا

جلسه شورای شهر

زندیک

اتاقهای شورا

جلسه شورای شهر

زندیک

اتاقهای شورا

جلسه کمیته ارتباط CC / FUSD

بعد از 5:30
.ظهر
بعد از 7:00
.ظهر
بعد از 7:00
.ظهر
بعد از 7:00
.ظهر
بعد از 5:30
.ظهر

زندیک

اتاقهای شورا

جلسه شورای شهر

زندیک

اتاقهای شورا

جلسه شورای شهر

سپتامت 7 2021
ر
سپتامت 14 2021
ر
سپتامت 21 2021
ر
سپتامت 28 2021
ر
سپتامت 28 2021
ر
اکتت 2021
دوشنبه  4 ،ر
اکتت 5 2021
ر
اکتت 12 2021
ر
اکتت 19 2021
ر
اکتبر 5 2021
اکتت 5 2021
ر

بعد از 7:00
.ظهر
بعد از 7:00
.ظهر

نوامت 2 2021
ر
نوامت 9 2021
ر

