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ການປະຊຸມວິ ສາມັນ 
ວັນເສົ າ 13 ເດື ອນພະຈິ ກ ປີ  2021 ເວລາ 11:00 ໂມງເຊົ ້ າ 

 
ສໍ າລັບການເຂົ ້ າຮ່ວມປະຊຸມສະເໝືອນຈິ ງ: 

https://us06web.zoom.us/j/86715107277 
ລະຫັດເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມ: 269301 

 
ສໍ າລັບການເຂົ ້ າຮ່ວມປະຊຸມທາງໂທລະສັບ: 

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

ID ສໍ າລັບເວັບບີ ນາ: 867 1510 7277#  
ID ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ: ບໍ່ ຕ້ອງນໍາໃຊ້, ໂທເບີ  #  

ລະຫັດເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມ: 269301# 
 

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 ມຕ້ົນແມ່ນມີ ປະໂຫຍດຕ່ໍການວາງແຜນ.                
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ ້ າລົມໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມ. 

 
 

1. ເລີ່ ມເປີ ດການປະຊຸມ 
 
2. ເອີ ້ ນຊື່ ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ 
 
3. ການອະນຸມັດບົດລາຍງານການປະຊຸມວິ ສາມັນ ທີ່ ໄດ້ປະຊຸມໃນວັນທີ  28 ເດື ອນຕຸລາ ປີ  2021 

ແລະບົດລາຍງານການເຮັດປະຊາພິຈານແຜນທີ່ ສະບັບຮ່າງ ແລະການປະຊຸມສາມັນ ທີ່ ໄດ້ປະຊຸມໃນວັນທີ  1 
ເດື ອນພະຈິ ກ ປີ  2021  

 
4. ການອັບເດດກ່ຽວກັບຊຸມຊົນທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈ ແລະແຜນທີ່ ທີ່ ປະຊາຊົນໄດ້ສ່ົງເຂົ ້ າມາ, 

ການບັນຍາຍແລະການປຶ ກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນທີ່  IRC ສະບັບຮ່າງທີ່  9, 10, 11, 12a ແລະ 12b 
ແລະການປຶ ກສາຫາລື ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອະນຸມັດເພ່ືອຊິ ້ ນໍ າທິດທາງໃຫ້ແກ່ບໍ ລິ ສັດ FLO Analytics 
ກ່ຽວກັບແຜນທີ່  IRC ສະບັບຮ່າງ (ຫຼາຍສະບັບ) 
4.1. ການສ້າງແບບຈໍ າລອງແບບສົດເພ່ືອຈໍ າລອງສະຖານະການຕ່າງໆໃນການເຮັດແຜນທີ່  
4.2. ຄໍ າຖະແຫຼງຂອງທ່ານກໍາມາທິການ 

 
5. ປິ ດການປະຊຸມ  
 

https://us06web.zoom.us/j/86715107277
https://zoom.us/u/aj359BAHe
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
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ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອສໍ າລັບຜູ້ມີ ຄວາມພິການ: 
ມີລະບຽບວາລະການປະຊຸມນີ ້ 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 ຕ້ອງການໃຫ້ມີການແປພາສາສົດໃນການປະຊຸມ, 
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.   
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