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ການເຮັດປະຊາພິຈານຄ້ັງສຸດທ້າຍ ກ່ອນການເຮັດແຜນທີ່   
ຂອງຄະນະກໍາມະການກໍານົດເຂດໃໝ່ 

ວັນພະຫັດທີ  12 ເດື ອນສົງຫາ ປີ  2021 ເວລາ 5:30 ໂມງແລງ 
ຄາວຕ້ີ ຊານດີ ເອໂກ ລັດຄາລິ ຟໍເນຍ 

 

ໂປດຊາບວ່າຄະນະກໍາມະການກໍານົດເຂດໃໝ່ຈະຈັດໃຫ້ມີ ການເຮັດປະຊາພິຈານ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບປະມວນກົດໝາຍ        
ວ່າດ້ວຍການເລື ອກຕ້ັງ ມາດຕາ 21552(c)(2)(A) ໃນວັນພະຫັດທີ  12 ເດື ອນສົງຫາ ປີ  2021 ເລີ່ ມຕ້ັງແຕ່ເວລາ           
5:30 ໂມງແລງ ເພ່ືອພິຈາລະນາເລື່ ອງທີ່ ຢູ່ໃນລະບຽບວາລະການປະຊຸມທີ່ ຄັດຕິດມານີ ້ . 

 
ສໍ າລັບການເຂົ ້ າຮ່ວມປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງ: 

Mira Mesa Senior Center 
8460 Mira Mesa Blvd, San Diego, CA 92126 

 
ສໍ າລັບການເຂົ ້ າຮ່ວມປະຊຸມສະເໝືອນຈິ ງ: 

ກະລຸນາກົດລິ ້ ງນີ ້ : https://us06web.zoom.us/j/93782076281 
ລະຫັດເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ: 182440 

 
ສໍ າລັບການເຂົ ້ າຮ່ວມປະຊຸມທາງໂທລະສັບ: 

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

ID ສໍ າລັບເວັບບີ ນາ: 937 8207 6281# 
ID ຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ: ບໍ່ ຕ້ອງນໍ າໃຊ້, ໂທເບີ  # 

ລະຫັດເຂົ ້ າຮ່ວມການປະຊຸມ: 182440# 
 

ໂປດຊາບວ່າ ລິ ້ ງ, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ID ສໍ າລັບເວັບບີ ນາ ແມ່ນເບີ ຫຼື ຂໍ ້ ມູນສະເພາະສໍ າລັບການປະຊຸມແຕ່ລະຄ້ັງ 
 
 

ລະບຽບວາລະການປະຊຸມ 
 

1. ການເຮັດປະຊາພິຈານຄ້ັງສຸດທ້າຍ ກ່ອນການເຮັດແຜນທີ່  (ເວລາ 5:30 ໂມງແລງກົງ) 

A. ການນໍ າສະເໜີເພ່ືອໃຫ້ຂໍ ້ ມູນ 

B. ຮັບຟັງຄໍ າເຫັນຈາກປະຊາຊົນ 

 
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-

https://us06web.zoom.us/j/93782076281
https://zoom.us/u/aj359BAHe
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4908. ທ່ານຄວນຍື່ ນຄํາຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ມີ ການອํານວຍຄວາມສະດວກ 
ຫຼື ຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂອບເຂດທີ່ ເປັນໄປໄດ້ຍ່າງສົມເຫດສົມຜົນລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 72 
ຊ່ົວໂມງກ່ອນການປະຂຸມເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຈັດການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທ່ານໄດ້. 

ບໍ ລິ ເວນດ້ານໜ້າຂອງຫ້ອງປະຊຸມແມ່ນຈັດໄວ້ສໍ າລັບບຸກຄົນທີ່ ຕ້ອງການນໍ າໃຊ້ລົດເຂັນຫຼື ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼື ອຢ່າງອື່ ນເພ່ືອໃຫ້ສາມາດເ
ຂົ ້ 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.  

ສໍ າລັບບຸກຄົນທີ່ ຕ້ອງການການແປພາສາແບບສົດໃນການເຮັດປະຊາພິຈານຄ້ັງສຸດທ້າຍ ກ່ອນການເຮັດແຜນທີ່   
ກະລຸນາໂທໄປທີ່ ເບີ  (858) 277-2822 ຫຼື  ສ່ົງອີ ເມວໄປທີ່  redistricting@abasd.org ຢ່າງໜ້ອຍ 24 ຊ່ົວໂມງກ່ອນ 
ການເຮັດປະຊາພິຈານ. 
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