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ការរបកាសពីកចិ ចរបជុជាំ សាធារណៈ
សំេណើសុំដាក់លក់មជឈមណឌ លេវជជសារសដ St. Francis េទៅឲយរកមុ ហ៊នុ បេរមើេសវាកមមែថទាំសខុ ភាពបឋម
អគគរដឋអាជាញៃនរដឋកាលីហវ័រញា៉ នឹងដឹកនាំកិចចរបជុំជាសាធារណៈ ចាប់ពីៃថងសុរក ទី២៦ ែខមិថុនា ឆានំ២០២០ េនៅេវលាេមា៉ង ១០ រពឹក តាមរយៈកិចចរបជុំតាមទូរសពទ េទៅេលើសំេណើសុំដាក់លក់មជឈមណឌ លេវជជសារសដ St.
Francis េទៅឲយរកុមហ៊ុនបេរមើេសវាកមមែថទាំសុខភាពបឋម។
េដើមបីេឆលើយតបេទៅនឹងការគំរាមកំែហងរបស់ជមងឺ កូវីត១៩ អភិបាល ញ៉ូសម បានដាក់ឲយេរបើរបាស់នូវបទបញាជ របតិបតដិ N-33-20 ែដលរបកាសពីការដាក់រដឋកាលីហវ័រញា៉ ឲយេនៅកនុងភាពមានអាសនន
និងបញាជ ឲយបុគគលែដលរស់េនៅ កនុងរដឋកាលីហវ័រញា៉ ទាំងអស់ សថិតេនៅកនុងផទះ ឬកែនលងែដលពួកេគសាន ក់េនៅ េលើកែលងែតមានការចាំបាច់ េដើមបីរកសាការបនតរបតិបតតិការៃនវិស័យេហដាឋរចនាសមព័នធសំខាន់ៗរបស់សហព័នធ។
អភិបាល ញ៉ូសម ក៏បានដាក់ឲយេរបើរបាស់នូវបទបញាជ របតិបតដិ N-25-20 និង N-29-20 ែដលផតល់សិទធិអំណាចដល់ អគគរដឋអាជាញេដើមបីេរៀបចំកិចចរបជុំជាសាធារណៈតាមរយៈទូរសពទ
េដាយមិនផតល់នូវទីតាំងជាក់លាក់ ែដលសមាជិក ៃនសាធារណៈជនអាចតាមដានកិចចរបជុំ និងផតល់ជាមតិេយាបល់ជាសាធារណៈេឡើយ។
កិចចរបជុំជាសាធារណៈ នឹងអាចឲយសាធារណៈជនចូលេទៅដល់ តាមរយៈទូរស័ពទនិងរបព័នធេអឡិចរតូនិច។ សាធារណៈជនអាចសាដ ប់កិចចរបជុំជាសាធារណៈ ឬ អាចជំនួសេដាយការតាមដាន សាដ ប់ និងផតល់ជាមតិេយាបល់
េដាយេរបើរបាស់នូវមេធយាបាយដូចបានេរៀបរាប់ខាងេរកាម៖
ការរបកាសពីកចិ ចរបជុជាំ សាធារណៈេនះ រតូវបានដាក់េនៅកនងុ េគហទំព័ររបស់អគគរដឋអាជាញ ជាមួយនឹងតំណរភាជប់ និងេសចកដែី ណនាំអពំ កាី រចូលរួមកិចរច បជុំជាសាធារណៈ េដាយកមមវធិ ី BlueJeans
videoconference។ https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp
កនុងកំឡុងេពលរបជុំ អនកចូលរួមទាំងអស់នឹងរតូវបានដាក់ឲយបិទសេមលង េដាយអនកសរមបសរមួល។ អនកនឹងមិនអាចបិទ ឬ េបើកសេមលងេដាយខលួនឯងបានេទ។
េសចកដីែណនាំអពំ កាី រចូលរួមកិចរច បជុំជាសាធារណៈ
ការេរបើកពុំ យូទ័រ តាមរយៈ Google Chrome Web Browser ឬ កមមវធិ ី BlueJeans Events
េដើមបីផដល់ឲយអនកេរបើរបាស់នូវបទពិេសាធន៍ដ៏លអបំផុត BlueJeans សូមែណនាំឲយេរបើ Google Chrome web browser ឬ ទាញយក កមមវិធី BlueJeans Events
េដាយឥតគិតៃថល។
វានឹងអាចអនុញាញតឲយអនកចូលរួម បានតាមដាន សាដ ប់ និងផតល់ជាមតិេយាបល់ េនៅកនុងកិចចរបជុំជាសាធារណៈេនះ។ អនកចូលរួមអាចផដល់ជាមតិេយាបល់តាមរយៈ ការសរេសរ ឬ និយាយេដាយពាកយសមដី
េដាយេរបើរបាស់នូវតំណរភាជប់ខាងេរកាម៖ https://primetime.bluejeans.com/a2m/live‐event/fffjytvf
សំេណើសុំទំនាក់ទំនងេដាយផាទល់ េដើមបីផដល់នូវមតិេយាបល់ជាពាកយសមដីេដាយ៖
(1) េរជើសេរីសរូបសញាញ េលើកៃដ េនៅែផនកខាងសាដ ំៃនេអរកង់របស់អនក។
(2) បនាទប់ពីទទួលបានការយល់រពមពីអនកសរមបសរមួលេហើយ េរជើសេរីសពាកយថា បនដ។
(3) បនាទប់មក អនកនឹងរតូវបានបញជូនឲយេទៅចាំេនៅកនុងជួរ។
សូមរង់ចាំេដើមបីនិយាយ រហូតទាល់ែតអនកសរមបសរមួល អេញជើញអនកឲយផដលម់ តិេយាបល់របស់អនក។ បនាទប់មក អនកសរមបសរមួលនឹងេបើកមីរកូហវូនរបស់អនក។
អនករតូវែតមានមីរកូហនវូ េដើមបីបេញចញនូវមតិេយាបល់របស់អកន ។
ឧបករណ៍ចល័ត
េរបើរបាស់ឧបករណ៍ចល័ត ដូចជា ទូរសពទចល័ត ឬ tablet នឹងអនុញាញតឲយអនកចូលរួម តាមដាន សាដ ប់ និងផតល់ជាមតិេយាបល់េនៅកនុងកិចចរបជុំជាសាធារណៈ របសិនេបើពួកេគទាញយកកមមវិធី BlueJeans។
េរបើនូវតំណរភាជប់ខាងេរកាមេដើមបីចូលរួម េដាយេរបើរបាស់ឧបករណ៍ចល័ត។ ជេរមើសេនះនឹងតរមូវឲយអនកចូលរួមទាញយកកមមវិធី BlueJeans និងអនុញាញតឲយអនកចូលរួម តាមដានកិចចរបជុំជាសាធារណៈ
និងផតល់មតិេយាបល់ជាសាធារណៈ។ អនកចូលរួមអាចផតល់ជាមតិេយាបល់ បានេដាយេរបើការសរេសរ ឬ ការនិយាយ។ របសិនេបើអនកចូលរួមមិនបានទាញយកកមមវិធី BlueJeans េទ អនកចូលរួមអាចបានរតឹមែត
សាដ ប់ និងមិនអាច ផតល់ជាមតិេយាបល់បានេឡើយ។
a) េបើកតំណរភាជប់េនះ៖ https://primetime.bluejeans.com/a2m/live‐event/fffjytvf
b) ទាញយកកមមវិធី របសិនេបើអនកមិនទាន់មានវា។
c) បញចូលេលខសមាគល់របស់រពឹតតិការណ៍fffjytvf
តាមទូរសពទ
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េរបើរបាស់ទូរសពទនឹងអនុញាញតឲយអនកចូលរួម សាដ ប់ែតកិចចរបជុំជាសាធារណៈ ប៉ុែនដនឹងមិនអនុញាញតឲយអនកចូលរួម តាមដានកិចចរបជុំជាសាធារណៈ ឬ ផដល់ជាមតិេយាបល់េឡើយ។
ទំនាក់ទំនងេទៅេលខមួយ កនុងចំេណាមេលខទូរសពទខាងេរកាម៖
a) +1 (415) 466‐7000 (សហរដឋអាេមរិក)
បញចូលេលខកូដសមាងត់៖ 1270051 ភាជប់េដាយ #

b) +1 (760) 699‐0393 (សហរដឋអាេមរិក)
បញចូលេលខកូដសមាងត់៖ 2198758648 ភាជប់េដាយ #

ជំនយួ ពី BlueJeans
េលខទូរសពទកនុងការបេរមើេសវាកមមអតិថិជនរបស់ BlueJeans គឺ៖ +1 (408) 791-2830
អនកចូលរួមក៏អាចែសវងរកជំនួយេនៅ៖ https://support.bluejeans.com
េគាលបំណងៃនកិចរច បជុជាំ សារធារណៈ
េគាលបំណងៃនកិចចរបជុំជាសារធាណៈេនះ គឺេដើមបីឲយទទួលបាននូវមតិេយាបល់អំពីសំេណើសុំដាក់លក់មនទីរេពទយ និងេដើមបីេធវើការពិចារណាអំពីរបាយការណ៍ៃនផលប៉ះពាល់ចំេពាះការែថទាំសុខភាព ែដលេរៀបចំេដាយអនក
របឹកសាេយាបល់ េដាយមានការចូលរួមពីអគគរដឋអាជាញៃនរដឋកាលីហវ័រញា៉ ។ េនៅមុនេពលកិចចរបជុំជាសាធារណៈេនះ របាយការណ៍ៃនផលប៉ះពាល់ចំេពាះការែថទាំសុខភាព នឹងអាចែសវងរកបានេនៅេលើេគហទំព័ររបស់អគគរដឋអាជាញៃន
រដឋកាលីហវ័រញា៉ េនៅ http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp។
បុគលគ នានារតូវបានេលើកទឹកចិតត ឲយបងាហញពីទសសនៈយល់េឃើញរបស់ពកួ េគ ចំេពាះរបតិបតតកាិ រៃនសំេណើសុំ ជាលាយលកខណអ៍ កសរ េទៅកាន់ការិយាល័យអគគរដឋអាជាញៃនរដឋកាលីហវ័រញា៉ កនងុ ទរមង់េអឡិចរតូនកិ េទៅកាន់
scott.chan@doj.ca.gov តាមរយៈសំេណៅថតចមលងេលខ (415) 703-5480 ឬេផញសើ ំេណៅថតចមលងតាមៃរបសណីយេ៍ ទៅកាន់ Scott Chan អគគរដឋអាជាញរង តាមរយៈ
អាសយដាឋន 455 Golden Gate Avenue, Suite 11000, San Francisco, CA 94102។ រយៈេពលផុតកំណត់ៃនការទទួលមតិេយាបល់ជា
លាយលកខណអ៍ កសរេនះ គឺេនៅៃថងទ២ី ៧ ែខមិថនាុ ឆានំ២០២០ េនៅេមា៉ង ៥ លាង ច។
េសចកដីអធិបបាយៃនការរបកាសខាងេលើ ក៏អាចែសវងរកបានជាមួយនឹងភាសាេផសងៗផងែដរ
អារា៉ប់, អាេមនី, កមពុជា, ចិន (កាតាំង), ចិន (កុកងឺ), អង់េគលស, ហាវ សសុី, កូេរ៉, រុសសុី, េអសបា៉ញ, តាហាគ ឡុក និងេវៀតណាម។

