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ເລ່ ອງ: ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາອາສາສະຫມັກທູ້ ອງຖິ່ນສໍາລັບໂຄງການກໍານົດ
ການປົກຄອງດູ້ ວຍຕົນເອງ
ໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2015, ພະແນກບໍລິການດູ້ ານການພັດທະນາ (ພະແນກ)
ໄດູ້ ແຈູ້ ງໃຫູ້ ສນປະຈໍາເຂດວ່ າຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາອາສາສະຫມັກທູ້ ອງຖິ່ນ (LVAC)
ສໍາລັບໂຄງການກໍານົດການປົກຄອງດູ້ ວຍຕົນເອງຈໍາເປັນຕູ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂໍູ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍວ່ າດູ້ ວຍກ
ານເປີດກອງປະຊຸມ Bagley-Keene (Bagley-Keene Act) ຕາມກົດລັດຖະບານຂໍູ້ທີ 11120 ຫາ 11133.
ຈຸ ດປະສົງຂອງຈົດໝາຍສະບັບນູ້ີ ແມ່ ນເພ່ ອໃຫູ້ ຂໍູ້ມນອັບເດດ ແລະ
ຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ LVAC ອີງຕາມກົດໝາຍ Bagley-Keene.
ອະນຸ ຍາດການປະຊຸມທາງໄກ LVAC ແລະ ໂຈະການປະຊຸມແບບເຊູ່ິ ງໜ້າຈົນຮອດວັນທີ 1 ກໍລະກົດ
2023
ເພ່ ອຕອບສະໜອງຕໍ່ພາວະສຸ ກເສີນດູ້ ານສາທາລະນະສຸ ກ COVID-19, ຜູ້ ວ່ າການລັດໄດູ້ ອອກຄໍາສັ່ງບໍລິຫານ
(N-25-20), ເຊິ່ງອະນຸ ຍາດໃຫູ້ ຄະນະກໍາມະການຕ່ າງໆ ລວມທັງ LVAC ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ແລະ
ໂຈະການປະຊຸມແບບເຊິ່ງໜູ້ າຕາມກົດໝາຍ Bagley-Keene. ຄໍາສັ່ງບໍລິຫານນີູ້,
ພູ້ ອມກັບຮ່ າງກົດໝາຍຂອງສະພາ 361 (ໝວດທີ 165, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2021),
ໄດູ້ ໃຫູ້ ຄວາມຢດຢຸ ່ ນການຈັດການປະຊຸມທາງໄກຊົ່ວຄາວ,
ຕາບໃດທີ່ສາທາລະນະຊົນສາມາດເຂົູ້າເຖິງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່ າວໄດູ້ ທາງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ. ໃນວັນທີ 5
ເດອນມັງກອນ 2022, ຜູ້ ວ່ າການລັດໄດູ້ ອອກຄໍາສັ່ງບໍລິຫານຕາມມາ (N-1-22),
ເຊິ່ງໄດູ້ ຂະຫຍາຍຄວາມຍດຢ່ ຸຸນການປະຊຸມທາງໄກເຫົ່ ານີູ້ໄປຈົນເຖິງວັນທີ 1 ເມສາ 2022.
ຮ່ າງກົດໝາຍສະພາສງ 189 (ໝວດທີ 48, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2022),
ຂະຫຍາຍຄວາມຢດຢຸ ່ ນຂອງກົດໝາຍວ່ າດູ້ ວຍ Bagley-Keene ຈົນຮອດວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2023.
ໂດຍສະເພາະ, SB 189 ປ່ ຽນແປງກົດລັດຖະບານ ຂູ້ໍ 11133,
ເຊ່ິ ງປັບປຸ ງຂູ້ໍ ກໍານົດທ່ີ ຈະອະນຸ ຍາດໃຫູ້ ຫນ່ ວຍງານຂອງລັດ, ລວມທັງ LVAC ຂອງສນປະຈໍາເຂດ,
ດໍາເນີນການເປີດປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກການມີສ່ ວນຮ່ ວມຂອງປະຊາຊົນ,
ໃນຂະນະດຽວກັນກ່ໍ ຫຸ ດຜ່ ອນຄວາມສ່ ຽງຕ່ໍ ການຕິດເຊູ້ ອ COVID-19 ນໍາ.
ໂດຍມີຜົນນໍາໃຊູ້ ແຕ່ ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022 ຫາວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2023, ຄະນະກໍາມະການ LVAC
ໄດູ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫູ້ ຈັດກອງປະຊຸມສາທາລະນະຜ່ ານການປະຊຸມທາງໄກ

"ສ້ າງຄູ່ ຮູ່ວມງານ, ສະໜ
ັ ບສະໜນທາງເລືອກ"

ຜູ້ ອໍານວຍການສນປະຈໍາເຂດ
22 ກໍລະກົດ 2022
ໜູ້ າສອງ
ໂດຍມີເງ່ ອນໄຂວ່ າເຂົາເຈົູ້າຕູ້ ອງເຮັດໃຫູ້ ການປະຊຸມສາທາລະນະສາມາດເຂົູ້າເຖິງໄດູ້ ຈາກທາງໄກ ຫ
ຜ່ ານທາງລະບົບອີເລັກໂທຣນິກ ໂດຍສະມາຊິກສາທາລະນະທຸ ກຄົນທີ່ຕູ້ ອງການສັງເກດການ ແລະ ເວົູ້າກັບ
LVAC ພາຍໃຕູ້ ເງ່ ອນໄຂຕໍ່ໄປນີູ້:
•

ບັນດາສນປະຈໍາເຂດ ແລະ LVAC ຕູ້ ອງແຈູ້ ງລ່ ວງໜູ້ າຢ່ າງໜູ້ ອຍ 10
ວັນກ່ ຽວກັບວາລະຂອງທຸ ກລາຍການທ່ີ ຈະປຶກສາຫາລ ຫ ປະຕິບັດໃນລະຫວ່ າງກອງປະຊຸມ.

•

ແຈູ້ງການ ແລະ ວາລະດ່ັ ງກ່ າວຕູ້ ອງລະບຸ : (1) ເວລາ ແລະ ວັນທີກອງປະຊຸມ; (2)
ຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບວິທີທ່ີ ສະມາຊິກສາທາລະນະສາມາດສັງເກດການກອງປະຊຸມ ແລະ
ສະເຫນີຄວາມຄິດເຫັນຂອງສາທາລະນະ ເຊ່ັ ນ:
ຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບການໂທເຂູ້ົ າມາກອງປະຊຸມພູ້ ອມກັບເບີໂທລະສັບ ຫ ລູ້ິ ງເຊ່ ອມຕ່ໍ ຫາກອງປະຊຸມ;
(3) ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍູ້ໍ ຂອງລາຍການທ່ີ ຈະສົນທະນາ ຫ ປະຕິບັດ; ແລະ (4)
ຂູ້ໍ ມນກ່ ຽວກັບວິທີທ່ີ ບຸ ກຄົນອາດຈະຮູ້ ອງຂໍ ແລະ ໄດູ້ ຮັບການດັດແປງແກູ້ ໄຂ ຫ
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີ ກ່ ຽວຂູ້ ອງກັບຄວາມພິການ ແລະ/ຫ
ລ່ າມແປພາສາ/ຜູ້ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ.

•

ກອງປະຊຸມທາງໄກຕູ້ ອງເຂົູ້າເຖິງໄດູ້ ໂດຍສາທາລະນະຊົນ. ຄວນໂພສປະກາດສໍາເນົາແຈູ້ງການ ແລະ
ວາລະກອງປະຊຸມ ລົງໃນເວັບໄຊຂອງສນປະຈໍາເຂດໃນບ່ ອນທີ່ເຫັນໄດູ້ ງ່າຍ. ຄວນສົ່ງແຈູ້ງການ ແລະ
ວາລະຕ່ າງໆໃຫູ້ ສະມາຊິກ LVAC ທັງໝົດ ແລະ
ສະມາຊິກສາທາລະນະຊົນຜູ້ ທີ່ໄດູ້ ໃຫູ້ ຂໍູ້ມນຕິດຕໍ່ຂອງເຂົາເຈົູ້າ.

•

ວິທີການປະຊຸມທາງໄກທ່ີ ໃຊູ້ ໃນກອງປະຊຸມ LVAC
ຕູ້ ອງອະນຸ ຍາດໃຫູ້ ສະມາຊິກຂອງສາທາລະນະຊົນໄດູ້ ເວູ້ົ າຕ່ໍ ກອງປະຊຸມຈາກສະຖານທ່ີ ທາງໄກໄດູ້ .

•

ວາລະກອງປະຊຸມຕູ້ ອງປະກອບມີຄໍາແນະນໍາກ່ ຽວກັບວິທີການທີ່ສະມາຊິກສາທາລະນະຊົນສາມາດສັງ
ເກດການກອງປະຊຸມ ແລະ ໃຫູ້ ຄໍາເຫັນສາທາລະນະໄດູ້ .
ຖູ້ າມີການປ່ ຽນແປງວິທີການທີ່ສາທາລະນະຊົນກອງສັງເກດການປະຊຸມ ແລະ
ໃຫູ້ ຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ສນປະຈໍາເຂດ ແລະ LVAC
ອາດຈະໂຄສະນາແຈູ້ ງບອກຄໍາແນະນໍາທີ່ປັບປຸ ງໃຫມ່ ໂດຍໃຊູ້ ຮບແບບການສ່ ສານທີ່ໄວທີ່ສຸ ດໃນເວລານັູ້
ນ. ການສ່ ສານດັ່ງກ່ າວຈະປະກອບມີ, ແຕ່ ບໍ່ສະເພາະ, ການປະກາດຄໍາແນະນໍາໃນເວັບໄຸຊອິນເຕີ
ເນັດຂອງສນປະຈໍາເຂດ.

•

ສນປະຈໍາເຂດ ແລະ LVAC
ບ່ໍ ຈໍາເປັນຕູ້ ອງມີສະຖານທ່ີ ຕົວຈິງໃຫູ້ ສາທາລະນະຊົນສັງເກດການກອງປະຊຸມ ແລະ
ໃຫູ້ ຄວາມຄິດເຫັນສາທາລະນະ.

ຜູ້ ອໍານວຍການສນປະຈໍາເຂດ
21 ກໍລະກົດ 2022
ໜູ້ າສາມ
•

ສນປະຈໍາເຂດ ແລະ LVAC ຕູ້ ອງປະຕິບັດຂູ້ັ ນຕອນການຮັບ
ແລະແກູ້ ໄຂການຮູ້ ອງຂໍຢ່ າງວ່ ອງໄວສໍາລັບການດັດແປງ ຫ
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີ ສົມເຫດສົມຜົນຂອງບຸ ກຄົນທ່ີ ພິການ,
ໂດຍສອດຄ່ ອງກັບກົດໝາຍວ່ າດູ້ ວຍຄົນພິການຂອງລັດຖະບານກາງປີ 1990 (42 U.S.C. Sec.
12101 et seq.) ແລະ ແກູ້ ໄຂຂູ້ໍ ສົງໄສຕ່ າງໆກ່ ຽວກັບການຊ່ ວຍເຂູ້ົ າເຖິງ.

•

ສນປະຈໍາເຂດ ແລະ LVAC ຕູ້ ອງໂຄສະນາຂູ້ັ ນຕອນການແກູ້ ໄຂຄໍາຮູ້ ອງຂໍການດັດແປງ ຫ
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີ ສົມເຫດສົມຜົນໃນແຕ່ ລະຄູ້ັ ງທ່ີ ໃຫູ້ ແຈູ້ ງການກ່ ຽວກັບວິທີທ່ີ ສະມາຊິກສາ
ທາລະນະຊົນສາມາດສັງເກດການກອງປະຊຸມ ແລະ ໃຫູ້ ຄວາມຄິດເຫັນສາທາລະນະ.

•

ຂໍສົ່ງເສີມໃຫູ້ ສນປະຈໍາເຂດ ແລະ LVAC ໃຊູ້ ການຕັດສິນໃຈຢ່ າງມີເຫດຜົນ ແລະ
ພະຍາຍາມຢ່ າງສົມເຫດສົມຜົນເພ່ ອປະຕິບັດຕາມຢ່ າງໃກູ້ ຊິດ ແລະ
ສົມເຫດສົມຜົນເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດູ້ ຕໍ່ກັບຂໍູ້ບັນຍັດທີ່ນໍາໃຊູ້ ໄດູ້ ຂອງກົດໝາຍວ່ າດູ້ ວຍການເປີດກອງປະ
ຊຸມຂອງ Bagley-Keene, ເພ່ ອເຮັດໃຫູ້ ເກີດຄວາມໂປ່ ງໃສສງສຸ ດ ແລະ
ເຮັດໃຫູ້ ປະຊາຊົນເຂົູ້າເຖິງກອງປະຊຸມ LVAC ໄດູ້ .

ໂດຍມີຜົນນໍາໃຊູ້ ແຕ່ ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022 ຫາວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2023,
ຂໍູ້ກໍານົດຕໍ່ໄປນີູ້ສໍາລັບກອງປະຊຸມສາທາລະນະທີ່ກໍານົດໄວູ້ ໃນກົດໝາຍ Bagley-Keene ແມູ່ ນຖືກໂຈະໄວ້ :
•

ຂູ້ໍ ກໍານົດທັງໝົດຂອງ Bagley-Keene ທ່ີ ກໍານົດໃຫູ້ ມີການປະກົດຕົວທາງຮ່ າງກາຍຂອງສະມາຊິກ,
ພະນັກງານ ຫ ບຸ ກຄະລາກອນອ່ ນໆຂອງ LVAC ຫ ສາທາລະນະຊົນ,
ໂດຍເປັນເງ່ ອນໄຂຂອງການເຂົູ້າຮ່ ວມ ຫ ອົງປະຊຸມສໍາລັບກອງປະຊຸມສາທາລະນະ.

•

ແຕ່ ລະສະຖານທີ່ປະຊຸມທາງໄກທີ່ສະມາຊິກ LVAC ຈະເຂົູ້າຮ່ ວມກອງປະຊຸມສາທາລະນະ ຫ
ການດໍາເນີນການຕູ້ ອງໄດູ້ ຮັບການລະບຸ ໄວູ້ ໃນແຈູ້ ງການ ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມສາທາລະນະຊົນ ຫ
ການດໍາເນີນການນູ້ັ ນ.

•

ແຕ່ ລະສະຖານທີ່ປະຊຸມທາງໄກຕູ້ ອງສາມາດເຂົູ້າເຖິງໄດູ້ ໂດຍສາທາລະນະຊົນ.

•

ສະມາຊິກສາທາລະນະຊົນສາມາດເວົູ້າກັບ LVAC ໃນແຕ່ ລະສະຖານທີ່ກອງປະຊຸມທາງໄກໄດູ້ .

•

ວາລະກອງປະຊຸມຕູ້ ອງຕິດປະກາດຢ່ ໃນສະຖານທ່ີ ກອງປະຊຸມທາງໄກທຸ ກບ່ ອນ.

•

ຢ່ າງໜູ້ ອຍສະມາຊິກໜ່ຶ ງຄົນຂອງ LVAC
ຈະຕູ້ ອງປະກົດຕົວຕົວຈິງຢ່ ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີ ລະບຸ ໄວູ້ ໃນແຈູ້ ງການຂອງກອງປະຊຸມ.

ຜູ້ ອໍານວຍການສນປະຈໍາເຂດ
21 ກໍລະກົດ 2022
ໜູ້ າສ່ີ
ທາງພະແນກຂໍສົ່ງເສີມໃຫູ້ LVAC ສບຕໍ່ກອງປະຊຸມເປັນປົກກະຕິ ແລະ
ດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃນແບບທີ່ສອດຄ່ ອງກັບຂໍູ້ກໍານົດທີ່ກໍານົດໄວູ້ ໃນຈົດຫມາຍສະບັບນີູ້ ແລະ SB 189.
ສໍາລັບຄໍາຖາມກ່ ຽວກັບຈົດຫມາຍສະບັບນູ້ີ , ກະລຸ ນາຕິດຕ່ໍ Tim Travis, ທ່ີ Tim.Travis@dds.ca.gov ຫ
(951) 394-0590.
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