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Dry Cleaner Program Stakeholder 
Meeting Agenda  
Sept. 15, 2020 at 2 p.m. – 3 p.m. 
Online meeting 

Pre-register here: https://zoom.us/meeting/register/tJAqc-Gvqj0iHNXuGzjtepb4vnfBnFqG9nch 

Time Topic 

2:00 Welcome and logistics 

Background 

Introductions 

Update from DEQ 

Questions and perspectives from attendees 

Next steps 

3:00 Adjourn meeting 

Alternative formats 

Language interpretation will be available for this meeting. When you register, please request 
this service by checking the “comments and questions” box and indicating what language 
interpretation you need. 

DEQ can provide documents in an alternate format upon request. Call DEQ at 800-452-4011 
or email deqinfo@deq.state.or.us.  
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드라이 클리닝점 프로그램 이해 관계자 회의 

의제  
 

2020년 9월 15일 오후 2시 – 오후 3시 

온라인 회의 

 

사전 등록하기: https://zoom.us/meeting/register/tJAqc-Gvqj0iHNXuGzjtepb4vnfBnFqG9nch 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

대체 형식 

이 회의에는 언어 통역이 제공됩니다. 등록시 "의견 및 질문" 상자를 선택하고 필요한 언어 통역을 표시하여 이 서비스를 

요청하세요. 

 

DEQ는 요청시 대체 형식으로 문서를 제공할 수 있습니다. 800-452-4011로 DEQ에 전화하거나 

deqinfo@deq.state.or.us로 이메일을 보내주세요.  

 

 

  

시간 

 

주제 

 

2:00 환영 및 물류 

 배경 

 소개 

 DEQ의 업데이트 

 참석자의 질문과 관점 

 다음 단계 

3:00 회의 휴회 
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Chương Trình Họp Các Bên Liên Quan 
Về Chương Trình Chất Tẩy Rửa Khô  

 

Ngày 15 tháng Chín năm 2020, 2 giờ đến 3 giờ chiều 
Họp trực tuyến 
 
Đăng ký trước tại đây: https://zoom.us/meeting/register/tJAqc-Gvqj0iHNXuGzjtepb4vnfBnFqG9nch 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Định dạng khác 
Dịch vụ thông dịch sẽ được cung cấp trong cuộc họp này. Khi quý vị đăng ký, hãy yêu cầu dịch vụ 
này bằng cách đánh dấu vào ô “comments and questions” (nhận xét và câu hỏi) và nêu rõ ngôn 
ngữ mà quý vị cần thông dịch. 
 
DEQ có thể cung cấp tài liệu ở định dạng khác theo yêu cầu. Hãy gọi đến DEQ theo số 800-452-
4011 hoặc gửi email tới địa chỉ deqinfo@deq.state.or.us.  

 

 

 

 

 

Thời gian 
 

Chủ đề 
 

2:00 Tiếp đón và công tác hậu cần 

 Bối cảnh 

 Giới thiệu 

 Cập nhật của DEQ 

 Câu hỏi và quan điểm của những người tham dự  

 Các bước tiếp theo 

3:00 Kết thúc cuộc họp 
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