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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  25 ເດື ອນກຸມພາ ປີ  2021 ເວລາ 5:30 ໂມງແລງ 
 

ກະລຸນາກົດລິ ້ ງນີ ້ ເພ່ືອເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ: 
https://zoom.us/j/99729658305 

ລະຫັດເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ: 1600 

ເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມທາງໂທລະສັບ 
ໂທເບີ : (669) 900-6833 ຫຼື  (408)638-0968 

ຫຼື ຊອກຫາເບີ ໂທທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານໄດ້ທີ່ : https://zoom.us/u/aj359BAHe      
ID ສາํລັບເວັບບີ ນາ: 997 2965 8305 

ໂປດຊາບວ່າ ລິ ້ ງ, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ID ສໍ າລັບເວັບບີ ນາ ແມ່ນເບີ ຫຼື ຂໍ ້ ມູນສະເພາະສໍ າລັບການປະຊຸມແຕ່ລະຄ້ັງ 
 

 
ກະລຸນາປະກອບແບບຟອມຄໍ າຮ້ອງຂໍ ທາງອອນລາຍເພ່ືອຂໍ ເວົ ້ າລົມໄດ້ທີ່  

www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html. 
ການປະກອບແບບຟອມກ່ອນການປະຊຸມຈະເລີ່ ມຕ້ົນແມ່ນມີປະໂຫຍດຕ່ໍການວາງແຜນ.                

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ ້ າລົມໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມ. 
 

I. ເລີ່ ມເປີ ດການປະຊຸມ 
 

II. ເອີ ້ ນຊື່ ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ 
 

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

 
IV. ວຽກຂອງຄະນະກໍາມະການ 

 
1. ການອະນຸມັດບົດລາຍງານການປະຊຸມສາມັນ ທີ່ ໄດ້ປະຊຸມໃນວັນທີ  11 ເດື ອນກຸມພາ ປີ  2021 

2. ການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ ສົນໃຈ: ຂໍ ້ ກໍານົດດ້ານກົດໝາຍ, 
ການປະຕິບັດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດແລະກໍລະນີ ສຶ ກສາ: ການຝຶກອົບຮົມໂດຍ Jaqui Guzman 
ຮອງຜູ້ຈັດການເມື ອງ Sunnyvale, Ginger Grimes ທະນາຍຄວາມບໍ ລິ ສັດ Goldstein Borgen 
Dardarian & Ho, ແລະ Marguerite Leoni 
ທີ່ ປຶ ກສາຄະນະກໍາມະການອິ ດສະຫຼະກໍານົດເຂດໃຫມ່ຄາວຕີ ້  San Diego  

3. ບົດລາຍງານຂອງຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດ 
A. ການຮ້ອງຂໍ ບໍ ລິ ການສະຖິຕິຈໍ ານວນປະຊາກອນເພ່ືອບົດສະເໜື (RFP) 
B. ບໍ ລິ ການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ RFP 
C. ການຝຶກອົບຮົມຄະນະກໍາມະການ 
D. ການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະການສື່ ສານກ່ຽວກັບການກໍານົດເຂດໃໝ່ 

https://zoom.us/j/99729658305
https://zoom.us/u/aj359BAHe
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
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4. ບົດລາຍງານຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ເລື່ ອງຂ້ັນຕອນທີ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ໃນການເລື ອກປະທານ ແລະຮອງປະທານ 
ແລະການສັບປ່ຽນກັບເຂດສິ ດອໍ ານາດອື່ ນ ແລະການປຶ ກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ IRC 
ແລະການດໍ າເນີ ນການກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງຂອ
ງປະທານ ແລະຮອງປະທານອອກໄປຊ່ົວຄາວ ເຊິ່ ງຈະສິ ້ ນສຸດໃນວັນທີ  28 ເດື ອນກຸມພາ ປີ  2021, 
ການເລື ອກຕ້ັງປະທານ ແລະຮອງປະທານຊ່ົວຄາວຫຼື ຖາວອນທີ່ ຄາດວ່າໜ້າຈະເປັນໄປໄດ້, ແລະ/ຫຼື  
ການຈັດປະຕິບັດການສັບປ່ຽນປະທານ ແລະຮອງປະທານທີ່ ຄາດວ່າໜ້າຈະເປັນໄປໄດ້ 

 
5. ການອັບເດດສະຖານະພາບງົບປະມານການກໍານົດເຂດໃຫມ່ 

V. ປິ ດການປະຊຸມ    
 
ລະບຽບວາລະການປະຊຸມຄ້ັງຕ່ໍໄປ 
ຫົວຂໍ ້ ຫຼື ລາຍການຕ່ໍໄປນີ ້ ໄດ້ຖື ກແນະນໍ າໂດຍຄະນະກໍາມະການໃຫ້ເປັນລາຍການໃນລະບຽບວາລະການປະຊຸມຄ້ັງຕ່ໍໄປ. 
ຫົວຊໍ ້  ຄໍ າເວົ ້ າ ແລະລາຍລະອຽດທີ່ ໄດ້ຮັບການວາງແຜນສໍ າລັບລາຍການເຫ່ຼານີ ້ ອາດຈະປ່ຽນແປງໄດ້. 
 

A. ຄວາມຄິ ດເຫັນເລື່ ອງການສ້າງທີ ມງານ 
B. ທົບທວນຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຂົນ 

ແລະຄວາມປອດໄພໃນການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການທີ່ ຈະຖືກຈັດຂຶ ້ ນໃນພ້ືນທີ່ ສາທາລະນະ 
ເມື່ ອກັບຄື ນມາຈັດການປະຊຸມໂດຍເຂົ ້ າຮ່ວມປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງ 

C. ຄະນະກໍາມະການງົບປະມານ 
D. ນະໂຍບາຍການເກັບຮັກສາອີ ເມວ 
E. ອັບເດດສະຖານະພາບປະຈໍ າເດື ອນກ່ຽວກັບການເປີ ດເຜີຍຂໍ ້ ມູນການສໍ າຫຼວດປະຂາກອນ ແລະກໍານົດເວລາ 

 
 
 
ທ່ານສາມາດເຂົ ້ າເບິ່ ງເອກະສານເພ່ີມເຕີມແລະເອກະສານຄັດຕິດສໍ າລັບຫົວຂໍ ້ ທີ່ ລະບຸໃນລະບຽບວາລະການປະຊຸມນີ ້ ທາງອອນລາຍໄ
ດ້ທີ່  www.sdcounty.ca.gov/redistricting ຫຼື ທີ່ ຫ້ອງການສະໝຽນຂອງຄະນະກໍາມະການກໍາກັບດູແລ (Board of Supervisors) 
ທີ່ ສູນບໍ ລິ ຫານງານຄາວຕ້ີ County Administration Center, 1600 Pacific Highway, Room 402, San Diego, CA 92101. 
 
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອສໍ າລັບຄົນພິການ: 
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອສໍ າລັບບຸກຄົນຜູ້ມີ ຄວາມພິການ: 
ມີ ລະບຽບວາລະການປະຊຸມນີ ້ ແລະບົດບັນທຶກການປະຊຸມໃນຮູບແບບທີ່ ເປັນທາງເລື ອກໃຫ້ຕາມທີ່ ທ່ານຮ້ອງຂໍ . 
ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫ້ອງການສະໝຽນຂອງຄະນະກໍາມະການກໍາກັບດູແລທີ່ ເບີ  619 531 5434 ຖ້າທ່ານມີຄໍ າຖາມ 
ຫຼື ຕ້ອງການຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ມີ ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການ. 
ຂໍ ແນະນໍ າໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ ຕ້ອງການນາຍພາສາແປພາສາມື ຕິດຕ່ໍກັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ປະສານງານຂອງ Countywide ADA Title II ທີ່ ເບີ   (619) 531 
4908. ທ່ານຄວນຍື່ ນຄํາຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ມີ ການອํານວຍຄວາມສະດວກ 
ຫຼື ຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂອບເຂດທີ່ ເປັນໄປໄດ້ຍ່າງສົມເຫດສົມຜົນລ່ວງໜ້າຍ່າງໜ້ອຍ 72 
ຊ່ົວໂມງກ່ອນການປະຂຸມເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຈັດການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທ່ານໄດ້. 
ບໍ ລິ ເວນດ້ານໜ້າຂອງຫ້ອງປະຊຸມແມ່ນຈັດໄວ້ສໍ າລັບບຸກຄົນທີ່ ຕ້ອງການນໍ າໃຊ້ລົດເຂັນຫຼື ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼື ອຍ່າງອື່ ນເພ່ືອໃຫ້ສາມ
າດເຂົ ້ າຮ່ວມປະຊຸມໄດ້. 
 
 
 

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

