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ການປະຊຸມວິ ສາມັນ 
ວັນພະຫັດທີ  2 ເດື ອນທັນວາ 2021 ເວລາ 3:00 ໂມງບ່າຍ 

 
ສໍ າລັບການເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງ:  
San Diego County Office of Education 
6401 Linda Vista Rd, Room 401–402 

San Diego, CA 92111 
 

ສໍ າລັບການເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມສະເໝືອນຈິ ງ: 
https://us06web.zoom.us/j/84601574108 

ລະຫັດເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມ: 717390 
 

ສໍ າລັບການເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມທາງໂທລະສັບ: 
ໂທເບີ : (669) 900-6833 ຫຼື  (408) 638-0968 

ຫຼື ຊອກຫາເບີ ໂທທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານໄດ້ທີ່ : https://zoom.us/u/aj359BAHe 
ID ສໍ າລັບເວັບບີ ນາ: 846 0157 4108# 

ID ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ: ບໍ່ ຕ້ອງນໍ າໃຊ້, ໂທເບີ  # 
ລະຫັດເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມ: 717390# 

 
ໂປດຊາບວ່າ ລິ ້ ງ, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ID ສໍ າລັບເວັບບີ ນາ ແມ່ນເບີ ຫຼື ຂໍ ້ ມູນສະເພາະສໍາລັບການປະຊຸມແຕ່ລະຄ້ັງ. 

ເພ່ືອຂໍ ເວົ ້ າລົມຕາມລະບຽບວາລະການປະຊຸມໃນມ້ືນີ ້ , ກະລຸນາປະກອບແບບຟອມຄໍ າຮ້ອງຂໍທາງອອນລາຍໄດ້ທີ່    
www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html. 

ການປະກອບແບບຟອມກ່ອນການປະຊຸມຈະເລີ່ ມຕ້ົນແມ່ນມີປະໂຫຍດຕ່ໍການວາງແຜນ.  
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ ້ າລົມໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມ. 

 
 

1. ເລີ່ ມເປີ ດການປະຊຸມ 
 

2. ເອີ ້ ນຊື່ ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມ 
 

3. ການອະນຸມັດບົດລາຍງານການປະຊຸມວິ ສາມັນ ທີ່ ໄດ້ປະຊຸມໃນວັນທີ  19 ເດື ອນພະຈິ ກ ປີ  2021 
 

4. ການປຶ ກສາຫາລື ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອະນຸມັດມະຕິທີ່ ປະຊຸມເພື່ ອອະນຸຍາດໃຫ້ສື ບຕ່ໍການເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸ
ມຂອງປະຊາຊົນຈາກທາງໄກ 
 

5. ການບັນຍາຍເລື່ ອງການວິ ເຄາະຄວາມສາມາດໃນການລົງຄະແນນສຽງເລື ອກແຜນທີ່  IRC ສະບັບຮ່າງທີ່  13a 
ແລະ 14 ໂດຍທ່ານ Dr. Christian Grose  
 

6. ການປະເມີ ນທາງດ້ານກົດໝາຍສໍ າລັບແຜນທີ່  IRC ສະບັບຮ່າງທີ່  13a ແລະ 14 ໂດຍທີ່ ປຶ ກສາພິເສດ                    
ດ້ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ ດໃນການລົງຄະແນນສຽງ ທ່ານ Bruce Adelson 

https://us06web.zoom.us/j/84601574108
https://zoom.us/u/aj359BAHe
http://www.sandiegocounty.gov/redistricting/IRCrequest-to-speak.html
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7. ການອັບເດດຮ່າງບົດລາຍງານສະບັບສຸດທ້າຍຕາມທີ່ ກໍານົດ 

 
8. ການເຮັດປະຊາພິຈານແຜນທີ່ ສະບັບຮ່າງ (ເວລາ 5:00 ໂມງແລງກົງ) 

8.1. ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບແຜນທີ່ ສະບັບປະຊາຊົນສ່ົງເຂ້ົາມາ ແລະ ແຜນທີ່  IRC ສະບັບຮ່າງ: 
 
• 13a v.1 
• 13a v.1-6 
• 13a v.2-4 

• 13a v.5 
• 13a v.6 
• 14 v.1 

• 14 v.2 
• 14 v.3 
• 14 v.4 

8.2. ຮັບຟັງຄໍ າເຫັນຈາກປະຊາຊົນ 
ອີ ງຕາມລະບົບກົດໝາຍປະກອບຂອງ IRC, 
ປະທານທ່ີປະຊຸມຈະຈໍ າກັດເວລາສະແດງຄໍ າເຫັນຂອງປະຊາຊົນໃນຫົວຂ້ໍຕາມວາລະການປະຊຸມນີ ້  ເປັນເວລາໜ່ຶງ 
(1) ນາທີ  ສໍາລັບແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ເປັນເວລາສາມ (3) ນາທີ  ສໍາລັບກຸ່ມບຸກຄົນສອງຄົນຂ້ຶນໄປ. 
ບຸກຄົນທ່ົວໄປທ່ີເວົ ້ າໂດຍບໍ່ ໃຊ້ນາຍພາສາແປພ້ອມໃນເວລາດຽວກັນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກ່າວຄໍ າຖະແຫຼງໄດ້ເປັ
ນສອງເທ່ົາຂອງເວລາທ່ີຈໍ າກັດສໍ າລັບບຸກຄົນທ່ົວໄປ. 

 
9. ການອັບເດດກ່ຽວກັບຊຸມຊົນທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ແຜນທີ່ ສະບັບປະຊາຊົນສ່ົງເຂ້ົາມາ, 

ການບັນຍາຍແລະການປຶ ກສາຫາລື ກ່ຽວກັບແຜນທີ່  IRC ສະບັບຮ່າງ:  
• 13a v.1 
• 13a v.1-6 
• 13a v.2-4 

• 13a v.5 
• 13a v.6 
• 14 v.1 

• 14 v.2 
• 14 v.3 
• 14 v.4 

ແລະ ການປຶ ກສາຫາລື ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເລື ອກຮ່າງແຜນທີ່ ສະບັບທີ່ ຕ້ອງການ 
ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຊິ ້ ນໍ າທິ ດທາງໃຫ້ແກ່ບໍ ລິ ສັດ FLO Analytics ກ່ຽວກັບຮ່ງແຜນທີ່  IRC 
ສະບັບທີ່ ຕ້ອງການ 

 
10. ການທົບທວນຄື ນມະຕິທີ່ ສ່ົງໄປລ່ວງໜ້າ ເພ່ືອການຮັບຮອງເອົ າແຜນທີ່ ກໍານົດເຂດໃໝ່ສະບັບສຸດທ້າຍ 

 
11. ປິ ດການປະຊຸມ  
 

ຖ້າຈໍ າເປັນ ແລະ ຕາມທິດຊີ ້ ນໍ າຂອງຄະນະກໍາມະບານອິ ດສະຫຼະກໍານົດເຂດໃໝ່, 
ບັນດາຫົວຂໍ ້ ໃນວາລະການປະຊຸມທ່ີຍັງບໍ່ ໄດ້ຮັບການກ່າວເຖິງຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນການປະຊຸມຄ້ັງນີ ້  
ຈະສື ບຕ່ໍບັນຈຸໄວ້ໃນການປະຊຸມຄ້ັງຕ່ໍໄປໃນ: 

ວັນສຸກທີ  3 ເດື ອນທັນວາ ປີ  2021 ເວລາ 10:00 ໂມງເຊົ ້ າ 
ການປະຊຸມຄ້ັງຕ່ໍໄປຈະເປັນການປະຊຸມທາງໄກເທ່ົານ້ັນ (ບໍ່ ມີສະຖານທ່ີສໍ າລັບເຂ້ົາປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງ). 

 
ສໍ າລັບການເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມສະເໝືອນຈິ ງ: 

https://us06web.zoom.us/j/84601574108 
ລະຫັດເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມ: 717390 

 
 

https://us06web.zoom.us/j/84601574108
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ສໍ າລັບການເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມທາງໂທລະສັບ: 

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

ID ສໍ າລັບເວັບບີ ນາ: 846 0157 4108# 
ID ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ: ບໍ່ ຕ້ອງນໍ າໃຊ້, ໂທເບີ  # 

ລະຫັດເຂ້ົາຮ່ວມການປະຊຸມ: 717390# 
 

ລິ ້ ງ, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ID ສໍ າລັບເວັບບີ ນານີ ້  ແມ່ນເບີ ຫຼື ຂໍ ້ ມູນດຽວກັນກັບທີ່ ໃຊ້ໃນການປະຊຸມວັນທີ  2 ທັນວາ ປີ  2021. 
 

 

ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອສໍ າລັບຜູ້ມີ ຄວາມພິການ: 
ມີ ລະບຽບວາລະການປະຊຸມນີ ້ ແລະບົດບັນທຶກການປະຊຸມໃນຮູບແບບທ່ີເປັນທາງເລື ອກໃຫ້ຕາມທ່ີທ່ານຮ້ອງຂໍ. 
ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫ້ອງການສະໝຽນຂອງຄະນະກໍາມະການກໍາກັບດູແລທີ່ ເບີ  (619) 531-5434 ຖ້າທ່ານມີຄໍ າຖາມ 
ຫຼື ຕ້ອງການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີ ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການ. 
ຂໍ ແນະນໍາໃຫ້ບຸກຄົນທ່ີຕ້ອງການນາຍພາສາແປພາສາມືຕິດຕ່ໍກັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ປະສານງານຂອງ Countywide ADA Title II ທີ່ ເບີ   (619) 531-
4908. ທ່ານຄວນຍື່ ນຄํາຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີ ການອํານວຍຄວາມສະດວກ 
ຫຼື ຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນຂອບເຂດທ່ີເປັນໄປໄດ້ຍ່າງສົມເຫດສົມຜົນລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 72 
ຊ່ົວໂມງກ່ອນການປະຂຸມເພື່ ອໃຫ້ສາມາດຈັດການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທ່ານໄດ້. 

ບໍ ລິ ເວນດ້ານໜ້າຂອງຫ້ອງປະຊຸມແມ່ນຈັດໄວ້ສໍ າລັບບຸກຄົນທ່ີຕ້ອງການນໍາໃຊ້ລົດເຂັນຫືຼອຸປະກອນຊ່ວຍເຫືຼອຢ່າງອື່ ນເພ່ືອໃຫ້ສາມ
າດເຂົ ້ າຮ່ວມປະຊຸມໄດ້. 

ຄໍ າແປລະບຽບວາລະການປະຊຸມແລະການແປພາສາໃນການປະຊຸມ: 
ມີລະບຽບວາລະການປະຊຸມສະໜອງໃຫ້ເປັນພາສາຕ່າງໆດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : ພາສາອັງກິດ, ພາສາອາຫັຼບ, ພາສາຈີ ນ, ພາສາຍີ່ ປຸ່ນ, ພາສາ  
ເກາຫີຼ, ພາສາລາວ, ພາສາສະເປນ, ພາສາຕາກາລັອກ ແລະພາສາຫວຽດນາມ ທາງອອນລາຍທີ່  www.sdcounty.ca.gov/redistricting. 
ບຸກຄົນໃດທີ່ ຕ້ອງການຄໍ າແປລະບຽບວາລະການປະຊຸມເປັນພາສາອື່ ນເພ່ີມເຕີມ, ຂໍ ແນະນํາໃຫ້ໂທຫາເບີ  (619) 409-3003 ຫືຼສ່ົງອີ ເມວໄປທີ່  
redistricting@sdcounty.ca.gov. ຈະສະໜອງເອກະສານຄໍ າແປເປັນພາສາອື່ ນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ຕາມຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເທ່ົານ້ັນ 
ແລະຈະສະໜອງໃຫ້ໂດຍໄວທ່ີສຸດເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. ບຸກຄົນໃດທີ່ ຕ້ອງການໃຫ້ມີ ການແປພາສາສົດໃນການປະຊຸມ, 
ຂໍ ແນະນໍ າໃຫ້ໂທຫາເບີ  (619) 409-3003 ຫືຼສ່ົງອີ ເມວໄປທ່ີ redistricting@sdcounty.ca.gov ຢ່າງໜ້ອຍ 24 ຊ່ົວໂມງກ່ອນການປະຊຸມ 

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