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ກຳນປະຊຸມພິເສດ 
ວັນອັງຄຳນ, ວັນທີ  6 ກັນຍຳ 2022, 5:30 ແລງ 

 
ເພ່ືອເຂົ ົ້ ຳຮ່ວມກຳນປະຊຸມຜ່ຳນອິ ນເຕີ ເນັດ: 

https://sdcounty-ca-gov.zoom.us/j/89591058960 
ລະຫັດຜ່ຳນສ ຳລັບກຳນປະຊຸມ: 92101 

 
ເພ່ືອເຂົ ົ້ ຳຮ່ວມກຳນປະຊຸມທຳງໂທລະສັບ: 
ກົດ: (669) 900-6833 ຫຼື  (888) 475-4499 

Webinar ID: 895 9105 8960#  
ID ຜ ົ້ ເຂົ ົ້ ຳຮ່ວມ: ບ ່ ມີ ໃຫົ້ , ກົດ #  
ລະຫັດຜ່ຳນກຳນປະຊຸມ: 92101# 

 
ເພ່ືອຮົ້ ອງຂ ທີ່ ຈະເວົ ົ້ ຳກ່ຽວກັບລຳຍກຳນໃນວຳລະ, 

ກະລຸນຳຕ່ືມຂ ົ້ ມ ນໃສ່ແບບຟອມຄ ຳຮົ້ ອງຂ ເພ່ືອເວົ ົ້ ຳຢ ່ ອອນລຳຍທີ່  
www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html.  

ກຳນຕ່ືມຂ ົ້ ມ ນໃສ່ແບບຟອມກ່ອນເລີ່ ມກຳນປະຊຸມເປັນປະໂຫຍດສ ຳລັບຈຸດປະສົງກຳນວຳງແຜນ.  
ຄ ຳຮົ້ ອງຂ ເພ່ືອເວົ ົ້ ຳທີ່ ສ່ົງໃນລະຫວ່ຳງກຳນປະຊຸມຈະໄດົ້ ຮັບກຽດ. 

 
1. ຄ ຳສ່ັງເລີ່ ມປະຊຸມ 
 
2. ກຳນກວດລຳຍຊື່  
 
3. ກຳນສົນທະນຳ ແລະ 

ກຳນອະນຸມັດທີ່ ເປັນໄປໄດົ້ ສ ຳລັບມະຕິທີ່ ອະນຸຍຳດໃຫົ້ ມີ ກຳນສື ບຕ ່ ກຳນປະຊຸມທຳງໄກສ ຳລັບສ
ຳທຳລະນະ 

 
4. ກຳນອະນຸມັດລຳຍງຳນຈຳກກຳນປະຊຸມພິເສດຄັົ້ ງວັນທີ  26 ພຶດສະພຳ 2022 

 
5. ກຳນອັບເດດກ່ຽວກັບງົບປະມຳນສ ຳລັບກິດຈະກ ຳຂອງຄະນະກ ຳມຳທິ ກຳນ 

 
6. ກຳນສົນທະນຳ ແລະ 

ກຳນອະນຸມັດທີ່ ເປັນໄປໄດົ້ ເພ່ືອຕ ່ ສັນຍຳສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນປະຊຳກອນສຳດ 
 

7. ຢຸດພັກຊ່ວງປະຊຸມປິ ດ 

https://sdcounty-ca-gov.zoom.us/j/89591058960
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html


ເຂດປົກຄອງ San Diego 
ຄະນະກ ຳມຳທິ ກຳນອິ ດສະຫຼະສ ຳລັບກຳນຈັດແບ່ງເຂດຄື ນໃໝ່ 
ວຳລະກຳນປະຊຸມ 
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A. ກຳນປະຊຸມກັບທີ່ ປຶ ກສຳທຳງກົດໝຳຍ – ກຳນຮົ້ ອງຟົ້ ອງທີ່ ດ ຳເນີ ນກຳນຢ ່  

(ວັກ (1) ຂອງໝວດຍ່ອຍ (ດ) ຂອງມຳດຕຳ 54956.9) 
ສະມຳຄົມຊຳນດຽນ ຮົ້ ອງຟົ້ ອງ 
ຄະນະກ ຳມຳທິກຳນອິ ດສະຫຼະສ ຳລັບກຳນຈັດແບ່ງເຂດຄື ນໃໝ່ຢ ່ ເຂດປົກຄອງ San 
Diego; ສຳນສ ງປະຈ ຳເຂດປົກຄອງ San Diego, ໝຳຍເລກຄະດີ  37-2022-00008447-
CU-WM-CTL 
 

8. ປະຊຸມຄື ນໃໝ່ໃນຊ່ວງປະຊຸມເປີ ດ 
ກຳນແຈົ້ ງກຳນກ່ຽວກັບກຳນດ ຳເນີ ນກຳນໃດໜ່ຶງທີ່ ສຳມຳດລຳຍງຳນໄດົ້ ເຊິ່ ງເກີດຂຶ ົ້ ນໃນຊ່ວງ

ປະຊຸມປິ ດ 
 

9. ກຳນເລື່ ອນປະຊຸມ 
 
 
ຄວຳມຊ່ວຍເຫຼື ອສ ຳລັບຜ ົ້ ມີ ຄວຳມພິກຳນ: 
ມີ ລະບຽບວຳລະກຳນປະຊຸມນີ ົ້ ແລະບົດບັນທຶກກຳນປະຊຸມໃນຮ ບແບບທີ່ ເປັນທຳງເລື ອກໃຫົ້ ຕຳມທີ່ ທ່ຳນຮົ້ ອງຂ . 
ກະລຸນຳຕິດຕ ່ ຫົ້ ອງກຳນສະໝຽນຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນກ ຳກັບດ ແລທີ່ ເບີ  (619) 531-5434 ຖົ້ ຳທ່ຳນມີ ຄ ຳຖຳມ 
ຫຼື ຕົ້ ອງກຳນຮົ້ ອງຂ ໃຫົ້ ມີ ກຳນອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບຄວຳມພິກຳນ. 
ຂ ແນະນ ຳໃຫົ້ ບຸກຄົນທີ່ ຕົ້ ອງກຳນນຳຍພຳສຳແປພຳສຳມື ຕິດຕ ່ ກັບເຈົ ົ້ ຳໜົ້ ຳທີ່ ປະສຳນງຳນຂອງ Countywide ADA Title II ທີ່ ເບີ   (619) 531-
4908. ທ່ຳນຄວນຍື່ ນຄ ຳຮົ້ ອງຂ ໃຫົ້ ມີ ກຳນອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ 
ຫຼື ຂ ຄວຳມຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂອບເຂດທີ່ ເປັນໄປໄດົ້ ຍ່ຳງສົມເຫດສົມຜົນລ່ວງໜົ້ ຳຢ່ຳງໜົ້ ອຍ 72 
ຊ່ົວໂມງກ່ອນກຳນປະຂຸມເພ່ືອໃຫົ້ ສຳມຳດຈັດກຳນອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫົ້ ທ່ຳນໄດົ້ . 

ບ ລິ ເວນດົ້ ຳນໜົ້ ຳຂອງຫົ້ ອງປະຊຸມແມ່ນຈັດໄວົ້ ສ ຳລັບບຸກຄົນທີ່ ຕົ້ ອງກຳນນ ຳໃຊົ້ ລົດເຂັນຫຼື ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼື ອຢ່ຳງອື່ ນເພ່ືອໃຫົ້ ສຳມ
ຳດເຂົ ົ້ ຳຮ່ວມປະຊຸມໄດົ້ . 

ຄ ຳແປລະບຽບວຳລະກຳນປະຊຸມແລະກຳນແປພຳສຳໃນກຳນປະຊຸມ: 
ມີ ລະບຽບວຳລະກຳນປະຊຸມສະໜອງໃຫົ້ ເປັນພຳສຳຕ່ຳງໆດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ົ້ : ພຳສຳອັງກິດ, ພຳສຳອຳຫັຼບ, ພຳສຳຈີ ນ, ພຳສຳຍີ່ ປຸ່ນ, ພຳສຳ  
ເກຳຫຼີ , ພຳສຳລຳວ, ພຳສຳສະເປນ, ພຳສຳຕຳກຳລັອກ ແລະພຳສຳຫວຽດນຳມ ທຳງອອນລຳຍທີ່  www.sdcounty.ca.gov/redistricting. 
ບຸກຄົນໃດທີ່ ຕົ້ ອງກຳນຄ ຳແປລະບຽບວຳລະກຳນປະຊຸມເປັນພຳສຳອື່ ນເພ່ີມເຕີ ມ, ຂ ແນະນ ຳໃຫົ້ ໂທຫຳເບີ  (619) 409-3003 ຫຼື ສ່ົງອີ ເມວໄປທີ່  
redistricting@sdcounty.ca.gov. ຈະສະໜອງເອກະສຳນຄ ຳແປເປັນພຳສຳອື່ ນເພ່ີມເຕີ ມໃຫົ້ ຕຳມຄ ຳຮົ້ ອງຂ ເທ່ົຳນັົ້ ນ 
ແລະຈະສະໜອງໃຫົ້ ໂດຍໄວທີ່ ສຸດເທ່ົຳທີ່ ຈະເຮັດໄດົ້ ຢ່ຳງສົມເຫດສົມຜົນ. ບຸກຄົນໃດທີ່ ຕົ້ ອງກຳນໃຫົ້ ມີ ກຳນແປພຳສຳສົດໃນກຳນປະຊຸມ, 
ຂ ແນະນ ຳໃຫົ້ ໂທຫຳເບີ  (619) 409-3003 ຫຼື ສ່ົງອີ ເມວໄປທີ່  redistricting@sdcounty.ca.gov ຢ່ຳງໜົ້ ອຍ 24 ຊ່ົວໂມງກ່ອນກຳນປະຊຸມ 

ທຳງຄຳວຕີົ້  San Diego ຍັງສື ບຕ ່ ປະຕິບັດຕຳມຄ ຳແນະນ ຳຂອງພະແນກສຳທຳລະນະສຸກ ລັດຄຳລິ ຟ ເນຍ (California Department 
of Public Health) ເຊິ່ ງກ ຳນົດໃຫົ້ ບຸກຄົນທີ່ ຍັງບ ່ ໄດົ້ ຮັບວັກຊີ ນໃສ່ໜົ້ ຳກຳກໃນເວລຳທີ່ ຢ ່ ໃນອຳຄຳນ. ທຳງຄຳວຕີົ້ ຍັງປະຕິບັດຕຳມ         
ຄ ຳແນະນ ຳຂອງສ ນຄວບຄຸມແລະປົ້ ອງກັນພະຍຳດຕິດຕ ່  (Centers for Disease Control and Prevention) ເຊິ່ ງແນະນ ຳໃຫົ້       
ທຸກຄົນໃສ່ໜົ້ ຳກຳກໃນເວລຳທີ່ ຢ ່ ໃນສະຖຳນທີ່ ສຳທຳລະນະ ເຖິງແມ່ນວ່ຳຈະໄດົ້ ຮັບວັກຊີ ນແລົ້ ວຫຼື ຍັງບ ່ ທັນໄດົ້ ຮັບກ ່ ຕຳມ.   
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