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COUNTY OF SAN DIEGO 
Independent Redistricting Commission 

 
ລະບຽບວາລະການປະຊຸມ 

COMMISSIONERS 
David Bame, Chair 

Sonia Diaz, Vice Chair 
Colleen Brown 
Amy Caterina 

Chris Chen 
Elidia Dostal 

Rosette Garcia 
Barbara Hansen 
Kenneth Inman 

Kristina Kruglyak 
Arvid Larson 

Fernandez Ponds 
John Russ 

Ramesses Surban 

ວັນພະຫັດທີ  14 ເດື ອນມັງກອນ ປີ  2021 
ເວລາບ່າຍ 2 ໂມງ 

 
ກະລຸນາກົດລິ ້ ງນີ ້ ເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມhttps://s
dcounty-ca- gov.zoom.us/j/84115915805                   

ລະຫັດເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ: 1600 
 

ເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມທາງໂທລະສັບ 
ໂທເບີ  (888) 475 4499 ຫຼື  (877) 853-5257 

ID ສໍ າລັບເວັບບີ ນາ: 841 1591 5805 
 

ກະລຸນາປະກອບແບບຟອມຄໍ າຮ້ອງຂໍ ທາງອອນລາຍເພ່ືອຂໍ ເວົ ້ າລົມໄດ້ທີ່  
www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html ກ່ອນການປະຊຸມຈະເລີ່ ມຕ້ົນ. 

ຫຼື ທ່ານສາມາດຍື່ ນຄໍ າເຫັນທາງອອນລາຍ (eComment) ຕ່ໍຄະນະກໍາມະການໄດ້ທີ່ : 
www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCecomment.html 

 

1. ເລີ່ ມເປີ ດການປະຊຸມ 
 

2. ເອີ ້ ນຊື່ ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ 
 

3. ການສື່ ສານກັບສາທາລະນະຊົນທີ່ ບໍ່ ຢູ່ໃນລະບຽບວາລະການປະຊຸມ: 
ປະຊາຊົນທ່ົວໄປສາມາດເວົ ້ າລົມກັບຄະນະກໍາມະການອິ ດສະຫຼະກໍານົດເຂດໃຫມ່ (Independent Redistricting 
Commission) ກ່ຽວກັບເລື່ ອງທີ່ ຢູ່ໃນເຂດສິ ດອໍ ານາດດໍ າເນີ ນການຂອງຄະນະກໍາມະການນີ ້ , 
ເຊິ່ ງບໍ່ ແມ່ນເລື່ ອງທີ່ ບັນຈຸຢູ່ໃນລະບຽບວາລະການປະຊຸມ. ແຕ່ລະຄົນມີ ເວລາຈໍ າກັດໃນການເວົ ້ າລົມສອງນາທີ . 

 
4. ການອະນຸມັດບົດລາຍງານການປະຊຸມສາມັນ ທີ່ ໄດ້ປະຊຸມໃນວັນທີ  8 ເດື ອນທັນວາ ປີ  2020 

 
5. ການປຶ ກສາຫາລື  ແລະການນໍ າໃຊ້ກໍານົດເວລາທີ່ ຄາດວ່າຈະເປັນໄປໄດ້ໃນການກໍານົດເຂດໃຫມ່ໃນປີ  2021  

 
6. ການປຶ ກສາຫາລື  ແລະການນໍ າໃຊ້ຕາຕາລາງການປະຊຸມສາມັນທີ່ ຄາດວ່າຈະເປັນໄປໄດ້ 

 
7. ການປຶ ກສາຫາລື  ແລະການດໍ າເນິ ນການທີ່ ຄາດວ່າຈະເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບຄະນະອະນຸກໍາມະການ  

 
8. ການປຶ ກສາຫາລື  ແລະໃຫ້ທິ ດທາງກ່ຽວກັບການອົບລົມຄະນະກໍາມະການ 

 
9. ອັບເດດການປຶ ກສາຫາລື  

ແລະການດໍ າເນິ ນການທີ່ ຄາດວ່າຈະເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນການຈັດຊື ້ ທີ່ ເປັນການແຂ່ງຂັນສໍ າລັບບໍ
ລິ ການກ່ຽວກັບສະຖິຕິຈໍ ານວນປະຊາກອນ/ການເຮັດແຜນທີ່  
ແລະບໍ ລິ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອປະຊາຂົນ 

 
10. ຫົວຂໍ ້ ໃນລະບຽບວາລະການປະຊຸມໃນອະນາຄົດ/ການປະຊຸມຄ້ັງຕ່ໍໄປ 

 
11. ປິ ດການປະຊຸມ 

http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCecomment.html
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COUNTY OF SAN DIEGO 
INDEPENDENT REDISTRICTING COMMISSION 
MEETING AGENDA 

 
 
ທ່ານສາມາດເຂົ ້ າເບິ່ ງເອກະສານເພ່ີມເຕີ ມແລະເອກະສານຄັດຕິດສໍ າລັບຫົວຂໍ ້ ທີ່ ລະບຸໃນລະບຽບວາລະການປະຊຸມນີ ້ ທາ
ງອອນລາຍໄດ້ທີ່  www.sdcounty.ca.gov/redistricting ຫຼື ທີ່ ຫ້ອງການສະມຽນຂອງຄະນະກໍາມະການກໍາກັບດູແລ 
(Board of Supervisors) ທີ່ ສູນບໍ ລິ ຫານງານຄາວຕ້ີ County Administration Center, 1600 Pacific Highway, ຫ້ອງ 
402, San Diego, CA 92101. 

 
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອສໍ າລັບຄົນພິການ: 
ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອສໍ າລັບບຸກຄົນຜູ້ມີ ຄວາມພິການ  
ມີລະບຽບວາລະການປະຊຸມນີ ້ ແລະບົດບັນທຶກການປະຊຸມໃນຮູບແບບທີ່ ເປັນທາງເລື ອກໃຫ້ຕາມທີ່ ທ່ານຮ້ອງຂໍ . 
ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫ້ອງການສະມຽນຂອງຄະນະກໍາມະການກໍາກັບດູແລທີ່ ເບີ      619 531 5434 ຖ້າທ່ານມີ ຄໍ າຖາມ 
ຫຼື ຕ້ອງການຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ມີ ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກຍ້ອນຄວາມພິການ. 
ຂໍ ແນະນໍາໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ ຕ້ອງການນາຍພາສາແປພາສາມືຕິດຕ່ໍກັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ປະສານງານຂອງ Countywide ADA Title II 
ທີ່ ເບີ   (619) 531 4908. 
 
ທ່ານຄວນຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ມີ ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ຫຼື ຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນຂອບເຂດທີ່ ເປັນໄປໄດ້ຍ່າງສົມເຫດສົມຜົນລ່ວງໜ້າຍ່າງໜ້ອຍ 72 
ຊ່ັວໂມງກ່ອນການປະຂຸມເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຈັດການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທ່ານໄດ້.  

  ບໍ ລິ ເວນດ້ານໜ້າຂອງຫ້ອງປະຊຸມແມ່ນຈັດໄວ້ສํາລັບບຸກຄົນທີ່ ຕ້ອງການນํາໃຊ້ລົດເຂັນຫຼື ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫືຼອຍ່າງອື່ ນ  
  ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດເຂົ ້ າຮ່ວມປະຊຸມໄດ້. 

http://www.sdcounty.ca.gov/

