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ວັນພະຫັດທີ  10 ເດື ອນມິຖຸນາ ປີ  2021 ເວລາ 2:00 ໂມງບ່າຍ 
 

ກະລຸນາກົດລິ ້ ງນີ ້ ເພ່ືອເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ:  
https://zoom.us/j/95064094429 

ລະຫັດເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ: 528717 
 

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

ຫຼື ຊອກຫາເບີ ໂທທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານໄດ້ທີ່ : https://zoom.us/u/aj359BAHe 
ID ສໍ າລັບເວັບບີ ນາ: 950 6409 4429# 

ID ຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ: ບໍ່ ຕ້ອງນໍ າໃຊ້, ໂທເບີ  # 
ລະຫັດເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ: 528717# 

 
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. 

 
ເພ່ືອກວດເບິ່ ງລາຍຊື່ ຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດປະຈຸບັນ ໃນຄະນະກໍາມະການອິ ດສະຫຼະກໍານົດເຂດໃໝ່ 

 ກະລຸນາເຂົ ້ າເບິ່ ງ ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົ າ ບ່ອນນີ ້ . 
 
 

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. ແຕ່ລະຄົນມີເວລາຈໍ າກັດໃນການເວົ ້ າລົມສອງນາທີ . 
 

4. ການອະນຸມັດບົດລາຍງານການປະຊຸມສາມັນ ທີ່ ໄດ້ປະຊຸມໃນວັນທີ  27 ເດື ອນພຶດສະພາ ປີ  2021  
 

5. ການປຶ ກສາຫາລື ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເຫັນພ້ອງຕ້ອງກັນກັບຄະນະກໍາມະການການຄັດເລື ອກແຫ່ຼງ
ບໍ ລິ ການ (Source Selection Committee ຫຼື  SSC) ຈະນາํໃຊ້ເກນການໃຫ້ຄະແນນ (Scoring Criteria) 
ເຊິ ງກໍານົດໂດຍ IRC ສາํລັບບົດສະເໜີທັງໝົດທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກການຕອບສະໜອງ RFP 10673 
ສໍ າລັບບໍ ລິ ການໂດຍນັກປະຊາກອນສາດໃນການກໍານົດເຂດໃໝ່ (Redistricting Demographer Services) 
ແລະໜັງສື ແຈ້ງເຈຕະນາຂອງ SSC ຈະວ່າຈ້າງບໍ ລິ ສັດ FLO Analytics 

 

https://zoom.us/u/aj359BAHe
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/redistricting/commissioner-bios.html
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6. ການປຶ ກສາຫາລື ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອະນຸມັດບໍ ລິ ການກ່ຽວກັບສະຖິຕິຈໍ ານວນປະຊາກອນ RFP 
(Demographic Services RFP) 
ແລະບໍ ລິ ການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນເພ່ືອບົດສະໜີ RFP 
ຕາມຄໍ າແນະນໍ າຂອງຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດ ທີ່ ກໍານົດພາລະບົດບາດຂອງ      
ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຈຸດຕິດຕ່ໍລວມສູນຈຸດດຽວສໍ າລັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ  

 
7. ບົດລາຍງານຈາກຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດ   

A. ການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະການສື່ ສານກ່ຽກັບການກໍານົດເຂດໃໝ່  
B. ດ້ານການບັນຍັດກົດໝາຍ 

 
8. ລາຍການໃນວາລະການປະຊຸມໃນອະນາຄົດ  

  
9. ປິ ດການປະຊຸມ  

ລາຍການໃນວາລະການປະຊຸມໃນອະນາຄົດ 
ຫົວຂໍ ້ /ລາຍການຕ່ໍໄປນີ ້ ໄດ້ຖື ກແນະນໍ າໂດຍຄະນະກໍາມະການໃນລະບຽບວາລະການປະຊຸມຄ້ັງຕ່ໍໄປ. ຫົວຊໍ ້ , ຄํາເວົ ້ າ 
ແລະລາຍລະອຽດທີ່ ໄດ້ຮັບການວາງແຜນສໍ າລັບຫົວຂໍ ້ ອາດຈະປ່ຽນແປງໄດ້. 

A.  ການອັບເດດການວາງແຜນສໍ າລັບອະນາຄົດເພ່ືອການເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງ 
B.  ເຄື່ ອງມືສ້າງແຜນທີ່ /COI (ເຊັ່ ນ “ແຕ້ມຮູບຊຸມຊົນຄາລິ ຟໍເນຍຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ”) 
C.  ການອັບເດດກົດໝາຍປະກອບ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການທົບທວນກົດໝາຍ  
D. ການຝຶກອົບຮົມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ ດໃນການອອກສຽງ  
E. ການຈື່ ຈໍ າຄວາມຮູ້ທີ່ ໄດ້ຮຽນ  
F. ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການແປເອກະສານແລະການແປໂດຍນາຍພາສາ  

 
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອສໍ າລັບຜູ້ມີ 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 ເປັນໄປໄດ້ຍ່າງສົມເຫດສົມຜົນລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 72 
ຊ່ົວໂມງກ່ອນການປະຂຸມເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຈັດການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທ່ານໄດ້. 

ບໍ ລິ ເວນດ້ານໜ້າຂອງຫ້ອງປະຊຸມແມ່ນຈັດໄວ້ສໍ າລັບບຸກຄົນທີ່ ຕ້ອງການນໍ າໃຊ້ລົດເຂັນຫຼື ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼື ອຢ່າງອື່ ນເພ່ືອໃຫ້ສາມ
າດເຂົ ້ າຮ່ວມປະຊຸມໄດ້. 

ຄໍ າແປລະບຽບວາລະການປະຊຸມແລະການແປພາສາໃນການປະຊຸມ: 
ມີ ລະບຽບວາລະການປະຊຸມສະໜອງໃຫ້ເປັນພາສາຕ່າງໆດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : ພາສາອັງກິດ, ພາສາອາຫັຼບ, ພາສາຈີ ນ, ພາສາຍີ່ ປຸ່ນ, ພາສາ  
ເກາຫຼີ , ພາສາລາວ, ພາສາສະເປນ, ພາສາຕາກາລັອກ ແລະພາສາຫວຽດນາມ ທາງອອນລາຍທີ່  www.sdcounty.ca.gov/redistricting. 
ບຸກຄົນໃດທີ່ ຕ້ອງການຄໍ າແປລະບຽບວາລະການປະຊຸມເປັນພາສາອື່ ນເພ່ີມເຕີ ມ, ຂໍ ແນະນํາໃຫ້ໂທຫາເບີ  (619) 409-3003 ຫຼື ສ່ົງອີ ເມວໄປທີ່  
redistricting@sdcounty.ca.gov. ຈະສະໜອງເອກະສານຄໍ າແປເປັນພາສາອື່ ນເພ່ີມເຕີ ມໃຫ້ຕາມຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເທ່ົານ້ັນ 
ແລະຈະສະໜອງໃຫ້ໂດຍໄວທີ່ ສຸດເທ່ົາທີ່ ຈະເຮັດໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. ບຸກຄົນໃດທີ່ ຕ້ອງການໃຫ້ມີ ການແປພາສາສົດໃນການປະຊຸມ, 
ຂໍ ແນະນໍ າໃຫ້ໂທຫາເບີ  (619) 409-3003 ຫຼື ສ່ົງອີ ເມວໄປທີ່  redistricting@sdcounty.ca.gov ຢ່າງໜ້ອຍ 24 ຊ່ົວໂມງກ່ອນການປະຊຸມ 

 

http://www.sdcounty.ca.gov/redistricting
mailto:redistricting@sdcounty.ca.gov
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