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ວັນພະຫັດທີ  14 ເດື ອນສົງຫາ ປີ  2021 ເວລາ 2:00 ໂມງບ່າຍ 
 

ວິ ທີ ເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ: 
ກະລຸນາກົດລິ ້ ງນີ ້ : https://zoom.us/j/98422035524 

ລະຫັດເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ:  888636 
 

ໂທເບີ : (669) 900-6833 ຫຼື  (408) 638-0968 
ຫຼື ຊອກຫາເບີ ໂທທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານໄດ້ທີ່ : https://zoom.us/u/aj359BAHe 

ID ສໍ າລັບເວັບບີ ນາ: 984 2203 5524# 
ID ຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ: ບໍ່ ຕ້ອງນໍ າໃຊ້, ໂທເບີ  # 

ລະຫັດເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ: 888636# 
 

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 

ກະລຸນາເບິ່ ງດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້ານີ ້  ຢູ່ໃນ 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  23 ເດື ອນກັນຍາ ປີ  2021 
ແລະການເຮັດປະຊາພິຈານກ່ອນການເຮັດແຜນທີ່  ທີ່ ໄດ້ປະຊຸມໃນວັນທີ  25 ເດື ອນກັນຍາ ປີ  2021, 
ການປະຊຸມວິ ສາມັນທີ່ ໄດ້ປະຊຸມໃນວັນທີ  30 ເດື ອນກັນຍາ ປີ  2021 
ແລະການປະຊຸມວິ ສາມັນທີ່ ໄດ້ປະຊຸມໃນວັນທີ  7 ເດື ອນຕຸລາ ປີ  2021 
 

5. ການນໍ າສະເໜີກ່ຽວກັບການສຶ ກສາເລື່ ອງການວິ ເຄາະການລົງຄະແນນສຽງແບບແບ່ງແຍກຕາມເຊື ້ ອຊາດ  
ໂດຍທ່ານ Dr. Christian Grose, Ph.D. ແລະການວິ ເຄາະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ ດທິໃນການລົງຄະແນນສຽງ 
ໂດຍທ່ານ Bruce Adelson, Esq. 

 

https://zoom.us/j/98422035524
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. ການອັບເດດແລະການປຶ ກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄໍ າເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະແຜນທີ່  (ຫຼາຍສະບັບ) 
ທີ່ ປະຊາຊົນນໍ າສະເໜີ 
 

7. ການປຶ ກສາຫາລື ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອະນຸມັດເພ່ືອຊິ ້ ນໍ າທິ ດທາງໃຫ້ແກ່ບໍ ລິ ສັດ FLO Analytics 
ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຮ່າງແຜນທີ່  (ຫຼາຍສະບັບ) ຂອງ IRC. 

 
8. ປິ ດການປະຊຸມ  

  
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 

ທາງຄາວຕ້ີ San Diego ຍັງສື ບຕ່ໍປະຕິບັດຕາມຄໍ າແນະນໍ າຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ ລັດຄາລິ ຟໍເນຍ (California Department 
of Public Health) ເຊິ່ ງກໍານົດໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ ຍັງບໍ່ ໄດ້ຮັບວັກຊີ ນໃສ່ໜ້າກາກໃນເວລາທີ່ ຢູ່ໃນອາຄານ. ທາງຄາວຕ້ີຍັງປະຕິບັດຕາມ         
ຄໍ າແນະນໍ າຂອງສູນຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕ່ໍ (Centers for Disease Control and Prevention) ເຊິ່ ງແນະນํາໃຫ້      
ທຸກຄົນໃສ່ໜ້າກາກໃນເວລາທີ່ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ສາທາລະນະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບວັກຊີ ນແລ້ວຫືຼຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ຮັບກ່ໍຕາມ.   

 

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

