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ຄາວຕ້ີ ຊານດີ ເອໂກ້ 
ຄະນະກໍາມະການເຂດອິ ດສະຫຼະ 

 
ວາລະການປະຊຸມ 

ຄະນະກໍາມະການ 
David Bame, ປະທານ ເອມີ 

Amy Caterina, ຮອງປະທານຮ່ວມ 
Rosette Garcia, ຮອງປະທານຮ່ວມ 

Colleen Brown 
Chris Chen 
Sonia Diaz 

Elidia Dostal 
Barbara 
Hansen 
Kenneth 
Inman 

Kristina Kruglyak 
Arvid Larson 

Fernandez Ponds 
John Russ 

Ramesses Surban 

ການປະຊຸມພິເສດ 
ວັນພະຫັດ, ມີນາ 10, 2022, 5:30 ໂມງ 

 

ສໍ າລັບຮ່ວມກອງປະຊຸມຜ່ານລະບົບທາງໄກ: 
https://sdcounty-ca-

gov.zoom.us/j/89591058960 Meeting 
Passcode: 92101 

 

ສໍ າລັບຮ່ວມການປະຊຸມຜ່ານທາງໂທລະສັບ: 
ໂທ: (669) 900-6833 or (888) 475-4499 

Webinar ID: 895 9105 8960# 
ໝາຍເລກຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ: ບໍ່ ມີ  ກົດ # 

ລະຫັດປະຊຸມ: 92101# 
 

ເພ່ືອຂໍ ເຂ້ົາເວົ ້ າຕາມຫົວຂໍ ້ ໃນວາລະ, ກະລຸນາຕ່ຶມຟອມຂໍ ເວົ ້ າທາງອອນໄລນໄດ້ທີ່  
www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html. 

ຕ່ຶມຟອມໃຫ້ແລ້ວກ່ອນເລີ່ ມການປະຊຸມຈະເປັນການຊ່ວຍໃນການວາງແຜນ. 
ການຂໍ ເວົ ້ າໃນລະຫວ່າງປະຊຸມກ່ໍຖື ວ່າເປັນກຽດເຊັ່ ນກັນ. 

 

1. ເລີ່ ມກອງປະຊຸມ 
2. ເລີ່ ມເອິ ້ ນຊື່  
3. ການສົນທະນາ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ອະນຸມັດ ມະຕິໃຫ້ສຶ ບຕ່ໍດໍ າເນິ ນກອງປະຊຸມທາງໄກ 
4. ປິ ດການປະຊຸມ 

A. ການນັດພະນັກງານລັດຖະການ ( ຕາມຂໍ ້  Gov. Code Section 54957(b)(1)) 
ຫົວຂໍ ້ : ທີ່ ປຶ ກສາທ່ົວໄປຊ່ົວຄາວ 

 
B. ການປະຊຸມກັບທີ່ ປຶ ກສາທາງກົດໝາຍ - ຄະດີ ຄວາມທີ່ ມີ ຢູ່ 

( ຫຍໍ ້ ໜ້າ (1) ໝວດ (d) ພາກ 54956.9) 
ແນວຮ່ວມ ຊານດີ ນທີ  v. ຄະນະກໍາມະການເຂດອິ ດສະຫຼະຄາວຕ້ີ ຊານດີ ເອໂກ້; ສານສູງຊານດີ ເອກ
ໂກ້, ຄະດີ ເລກທີ . 37-2022-00008447-CU-WM-CTL 

5. ປະຊຸມໃໝ່ໃນຕອນເປິ ດ 
ປະກາດການດໍ າເນິ ນການໃດໆທີ່ ລາຍງານໄດ້ໃນພາກປິ ດ 

6. ການເລື່ ອນນັດ 

http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
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ຄາວຕີ ້ ຊານດີ ເອໂກ້ 
ວາລະການປະຊຸມຄະນະກໍາມະການເຂດອິ ດສະຫຼະ 

 
 

ເອກະກສານສົມທົບ ແລະ ເອກກະສານຂັດຕິດສໍ າລັບລາຍການໃນວາລະກອງປະຊຸມສາມາດເບິ່ ງໄດ້ທີ່  
www.sdcounty.ca.gov/redistricting ຫຼື ທີ່ ຫ້ອງການສະໝຽນຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ ສູນປົກຄອງຄາວຕ້ີ, 1600 
Pacific Highway, Room 402, San Diego, CA 92101. 

 
ການຊ່ວຍເຫຼື ອສໍ າລັບຜູ້ພິການ: 
ວາລະ ແລະ ການບັນທຶກມີ ໃຫ້ໃນຮູບແບບທາງເລື ອກຕາມຄໍ າຂໍ . ຕິດຕ່ໍສະໝຽນຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ
ໄດ້ທີ່ (619) 531‐5434 ຫາກມີ ຄໍ າຖາມ ຫຼື  ຂໍ ທີ່ ພັກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ພິການ. ບຸກຄົນທີ່ ຂໍ ໃຫ້ມີ ນາຍແປພາສາມື ຕິດຕ່ໍໄດ້
ທີ່ ຜູ້ປະສານງານທ່ົວເຂດ ADA Title II ທີ່  (619) 531‐4908. ໃນຂອບເຂດທີ່ ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ການຂໍ ທີ່
ພັກ ຫືຼ ການຊ່ວຍເຫຼື ອສາມາດສ່ົງຄໍ າຂໍ ມາລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 72 ຊ່ົວໂມງກ່ອນເລີ່ ມການປະຊຸມເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຈັດ
ກຽມໄວ້ຖ້າ. ພ້ືນທີ່ ທາງໜ້າຂອງຫ້ອງແມ່ນມີ ໄວ້ໃຫ້ສໍ າລັບບຸກຄົນທີ່ ຕ້ອງການໃຊ້ລົດເຂັນ ຫຼື  ອຸປະກອນການເຂົ ້ າເຖິງ. 

 
ການແປວາລະການປະຊຸມ: 
ເພ່ືອຂໍ ນານແປວາລະການປະຊຸມເປັນພາສາອື່ ນ, ໃຫ້ໂທຫາ (619) 409‐3003 ຫຼື  ອີ ເມວ 
redistricting@sdcounty.ca.gov. ເອກະສານທີ່ ແປເພັນພາສາເພ່ີມຕ່ຶມຈະມີ ໃຫ້ຕາມຄໍ າຂໍ , ໄວທີ່ ສຸດຕາມຄວາມສົມ
ເຫດສົມຜົນ. ເພ່ືອຂໍ ການແປພາສາແບບສົດໃນກອງປະຊຸມ, ບຸກຄົນຄວນໂທຫາ (619) 409‐ 3003 ຫຼື  ສ່ົງອີ ເມວມາທີ່  
redistricting@sdcounty.ca.gov at least 24 hours in advance of the meeting. 
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