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ເລ ່ ອງ: ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກໍາມະການທ່ີປຶກສາອາສາສະຫມັກທູ້ອງຖ່ິນສໍາລັບໂຄງການກໍານົດ

ການປົກຄອງດູ້ວຍຕົນເອງ  

 
 

ໃນວັນທີ 6 ສິງຫາ 2015, ພະແນກບໍລິການດູ້ານການພັດທະນາ (ພະແນກ) 

ໄດູ້ແຈູ້ງໃຫູ້ສ ນປະຈໍາເຂດວ່າຄະນະກໍາມະການທ່ີປຶກສາອາສາສະຫມັກທູ້ອງຖ່ິນ (LVAC) 

ສໍາລັບໂຄງການກໍານົດການປົກຄອງດູ້ວຍຕົນເອງຈໍາເປັນຕູ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍູ້ ກໍານົດຂອງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍກ

ານເປີດກອງປະຊຸມ Bagley-Keene (Bagley-Keene Act) ຕາມກົດລັດຖະບານຂໍູ້ ທີ 11120 ຫາ 11133.  

ຈຸດປະສົງຂອງຈົດໝາຍສະບັບນີູ້ ແມ່ນເພ ່ ອໃຫູ້ ຂໍູ້ ມ ນອັບເດດ ແລະ 

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ LVAC ອີງຕາມກົດໝາຍ Bagley-Keene.   

 

ອະນຸຍາດການປະຊຸມທາງໄກ LVAC ແລະ ໂຈະການປະຊຸມແບບເຊິູ່ ງໜ້າຈົນຮອດວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 

2023 
 

ເພ ່ ອຕອບສະໜອງຕ່ໍພາວະສຸກເສີນດູ້ານສາທາລະນະສຸກ COVID-19, ຜ ູ້ ວ່າການລັດໄດູ້ອອກຄໍາສ່ັງບໍລິຫານ 

(N-25-20), ເຊ່ິງອະນຸຍາດໃຫູ້ຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆ ລວມທັງ LVAC ຈັດກອງປະຊຸມທາງໄກ ແລະ 

ໂຈະການປະຊຸມແບບເຊ່ິງໜູ້ າຕາມກົດໝາຍ Bagley-Keene.  ຄໍາສ່ັງບໍລິຫານນີູ້ , 

ພູ້ ອມກັບຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາ 361 (ໝວດທີ 165, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2021), 

ໄດູ້ໃຫູ້ຄວາມຢ ດຢຸ່ນການຈັດການປະຊຸມທາງໄກຊ່ົວຄາວ, 

ຕາບໃດທ່ີສາທາລະນະຊົນສາມາດເຂົູ້ າເຖິງກອງປະຊຸມດ່ັງກ່າວໄດູ້ທາງລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ.  ໃນວັນທີ 5 

ເດ ອນມັງກອນ 2022, ຜ ູ້ ວ່າການລັດໄດູ້ອອກຄໍາສ່ັງບໍລິຫານຕາມມາ (N-1-22), 

ເຊ່ິງໄດູ້ຂະຫຍາຍຄວາມຍ ດຢຸຸ່ນການປະຊຸມທາງໄກເຫ ົ່ ານີູ້ ໄປຈົນເຖິງວັນທີ 1 ເມສາ 2022.   

 

ຮ່າງກົດໝາຍສະພາສ ງ 189 (ໝວດທີ 48, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2022), 

ຂະຫຍາຍຄວາມຢ ດຢຸ່ນຂອງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍ Bagley-Keene ຈົນຮອດວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2023.  

ໂດຍສະເພາະ, SB 189 ປ່ຽນແປງກົດລັດຖະບານ ຂໍູ້  11133, 

ເຊ່ິງປັບປຸງຂໍູ້ ກໍານົດທ່ີຈະອະນຸຍາດໃຫູ້ຫນ່ວຍງານຂອງລັດ, ລວມທັງ LVAC ຂອງສ ນປະຈໍາເຂດ, 

ດໍາເນີນການເປີດປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, 

ໃນຂະນະດຽວກັນກ່ໍຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການຕິດເຊ ູ້ ອ COVID-19 ນໍາ.   

 

ໂດຍມີຜົນນໍາໃຊູ້ແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022 ຫາວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2023, ຄະນະກໍາມະການ LVAC 

ໄດູ້ ຮັບອະນຸຍາດໃຫູ້ ຈັດກອງປະຊຸມສາທາລະນະຜ່ານການປະຊຸມທາງໄກ  



 

 

ຜ ູ້ ອໍານວຍການສ ນປະຈໍາເຂດ   

22 ກໍລະກົດ 2022  

ໜູ້ າສອງ   

 

ໂດຍມີເງ ່ ອນໄຂວ່າເຂົາເຈົູ້ າຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ການປະຊຸມສາທາລະນະສາມາດເຂົູ້ າເຖິງໄດູ້ຈາກທາງໄກ ຫ   

ຜ່ານທາງລະບົບອີເລັກໂທຣນິກ ໂດຍສະມາຊິກສາທາລະນະທຸກຄົນທ່ີຕູ້ອງການສັງເກດການ ແລະ ເວົູ້ າກັບ 

LVAC ພາຍໃຕູ້ເງ ່ ອນໄຂຕ່ໍໄປນີູ້ :  

 

• ບັນດາສ ນປະຈໍາເຂດ ແລະ LVAC ຕູ້ອງແຈູ້ງລ່ວງໜູ້ າຢ່າງໜູ້ອຍ 10 

ວັນກ່ຽວກັບວາລະຂອງທຸກລາຍການທ່ີຈະປຶກສາຫາລ  ຫ   ປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ. 

 

• ແຈູ້ງການ ແລະ ວາລະດ່ັງກ່າວຕູ້ອງລະບຸ: (1) ເວລາ ແລະ ວັນທີກອງປະຊຸມ; (2) 

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີທ່ີສະມາຊິກສາທາລະນະສາມາດສັງເກດການກອງປະຊຸມ ແລະ 

ສະເຫນີຄວາມຄິດເຫັນຂອງສາທາລະນະ ເຊ່ັນ: 

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການໂທເຂົູ້ າມາກອງປະຊຸມພູ້ ອມກັບເບີໂທລະສັບ ຫ   ລິູ້ ງເຊ ່ ອມຕ່ໍຫາກອງປະຊຸມ; 

(3) ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍໍູ້ ຂອງລາຍການທ່ີຈະສົນທະນາ ຫ   ປະຕິບັດ; ແລະ (4) 

ຂໍູ້ ມ ນກ່ຽວກັບວິທີທ່ີບຸກຄົນອາດຈະຮູ້ອງຂໍ ແລະ ໄດູ້ ຮັບການດັດແປງແກູ້ ໄຂ ຫ   

ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີກ່ຽວຂູ້ອງກັບຄວາມພິການ ແລະ/ຫ   

ລ່າມແປພາສາ/ຜ ູ້ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ. 

 

• ກອງປະຊຸມທາງໄກຕູ້ອງເຂົູ້ າເຖິງໄດູ້ໂດຍສາທາລະນະຊົນ.  ຄວນໂພສປະກາດສໍາເນົາແຈູ້ງການ ແລະ 

ວາລະກອງປະຊຸມ ລົງໃນເວັບໄຊຂອງສ ນປະຈໍາເຂດໃນບ່ອນທ່ີເຫັນໄດູ້ ງ່າຍ. ຄວນສ່ົງແຈູ້ງການ ແລະ 

ວາລະຕ່າງໆໃຫູ້ສະມາຊິກ LVAC ທັງໝົດ ແລະ 

ສະມາຊິກສາທາລະນະຊົນຜ ູ້ ທ່ີໄດູ້ໃຫູ້ ຂໍູ້ ມ ນຕິດຕ່ໍຂອງເຂົາເຈົູ້ າ. 

 

• ວິທີການປະຊຸມທາງໄກທ່ີໃຊູ້ໃນກອງປະຊຸມ LVAC 

ຕູ້ອງອະນຸຍາດໃຫູ້ສະມາຊິກຂອງສາທາລະນະຊົນໄດູ້ເວົູ້ າຕ່ໍກອງປະຊຸມຈາກສະຖານທ່ີທາງໄກໄດູ້ . 

 

• ວາລະກອງປະຊຸມຕູ້ອງປະກອບມີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີການທ່ີສະມາຊິກສາທາລະນະຊົນສາມາດສັງ

ເກດການກອງປະຊຸມ ແລະ ໃຫູ້ຄໍາເຫັນສາທາລະນະໄດູ້ . 

ຖູ້າມີການປ່ຽນແປງວິທີການທ່ີສາທາລະນະຊົນກອງສັງເກດການປະຊຸມ ແລະ 

ໃຫູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ສ ນປະຈໍາເຂດ ແລະ LVAC 

ອາດຈະໂຄສະນາແຈູ້ງບອກຄໍາແນະນໍາທ່ີປັບປຸງໃຫມ່ໂດຍໃຊູ້ຮ ບແບບການສ ່ ສານທ່ີໄວທ່ີສຸດໃນເວລານັູ້

ນ.  ການສ ່ ສານດ່ັງກ່າວຈະປະກອບມີ, ແຕ່ບ່ໍສະເພາະ, ການປະກາດຄໍາແນະນໍາໃນເວັບໄ  ຸ ຊອິນເຕີ

ເນັດຂອງສ ນປະຈໍາເຂດ. 

 

• ສ ນປະຈໍາເຂດ ແລະ LVAC 

ບ່ໍຈໍາເປັນຕູ້ອງມີສະຖານທ່ີຕົວຈິງໃຫູ້ສາທາລະນະຊົນສັງເກດການກອງປະຊຸມ ແລະ 

ໃຫູ້ຄວາມຄິດເຫັນສາທາລະນະ. 

 
 



 

 

 

ຜ ູ້ ອໍານວຍການສ ນປະຈໍາເຂດ   

21 ກໍລະກົດ 2022  

ໜູ້ າສາມ    

 

• ສ ນປະຈໍາເຂດ ແລະ LVAC ຕູ້ອງປະຕິບັດຂັູ້ ນຕອນການຮັບ 

ແລະແກູ້ ໄຂການຮູ້ອງຂໍຢ່າງວ່ອງໄວສໍາລັບການດັດແປງ ຫ   

ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີສົມເຫດສົມຜົນຂອງບຸກຄົນທ່ີພິການ, 

ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍຄົນພິການຂອງລັດຖະບານກາງປີ 1990 (42 U.S.C. Sec. 

12101 et seq.) ແລະ ແກູ້ ໄຂຂໍູ້ ສົງໄສຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຂົູ້ າເຖິງ. 

 

• ສ ນປະຈໍາເຂດ ແລະ LVAC ຕູ້ອງໂຄສະນາຂັູ້ ນຕອນການແກູ້ ໄຂຄໍາຮູ້ອງຂໍການດັດແປງ ຫ   

ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີສົມເຫດສົມຜົນໃນແຕ່ລະຄັູ້ ງທ່ີໃຫູ້ແຈູ້ງການກ່ຽວກັບວິທີທ່ີສະມາຊິກສາ

ທາລະນະຊົນສາມາດສັງເກດການກອງປະຊຸມ ແລະ ໃຫູ້ຄວາມຄິດເຫັນສາທາລະນະ. 

 

• ຂໍສ່ົງເສີມໃຫູ້ສ ນປະຈໍາເຂດ ແລະ LVAC ໃຊູ້ການຕັດສິນໃຈຢ່າງມີເຫດຜົນ ແລະ 

ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພ ່ ອປະຕິບັດຕາມຢ່າງໃກູ້ ຊິດ ແລະ 

ສົມເຫດສົມຜົນເທ່ົາທ່ີຈະເປັນໄປໄດູ້ ຕ່ໍກັບຂໍູ້ ບັນຍັດທ່ີນໍາໃຊູ້ໄດູ້ຂອງກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍການເປີດກອງປະ

ຊຸມຂອງ Bagley-Keene, ເພ ່ ອເຮັດໃຫູ້ເກີດຄວາມໂປ່ງໃສສ ງສຸດ ແລະ 

ເຮັດໃຫູ້ປະຊາຊົນເຂົູ້ າເຖິງກອງປະຊຸມ LVAC ໄດູ້ . 

 
 

ໂດຍມີຜົນນໍາໃຊູ້ແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2022 ຫາວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2023, 

ຂໍູ້ ກໍານົດຕ່ໍໄປນີູ້ ສໍາລັບກອງປະຊຸມສາທາລະນະທ່ີກໍານົດໄວູ້ ໃນກົດໝາຍ Bagley-Keene ແມູ່ນຖືກໂຈະໄວ້: 

 

• ຂໍູ້ ກໍານົດທັງໝົດຂອງ Bagley-Keene ທ່ີກໍານົດໃຫູ້ມີການປະກົດຕົວທາງຮ່າງກາຍຂອງສະມາຊິກ, 

ພະນັກງານ ຫ   ບຸກຄະລາກອນອ ່ ນໆຂອງ LVAC ຫ   ສາທາລະນະຊົນ, 

ໂດຍເປັນເງ ່ ອນໄຂຂອງການເຂົູ້ າຮ່ວມ ຫ   ອົງປະຊຸມສໍາລັບກອງປະຊຸມສາທາລະນະ.  

 

• ແຕ່ລະສະຖານທ່ີປະຊຸມທາງໄກທ່ີສະມາຊິກ LVAC ຈະເຂົູ້ າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາທາລະນະ ຫ   

ການດໍາເນີນການຕູ້ອງໄດູ້ ຮັບການລະບຸໄວູ້ ໃນແຈູ້ງການ ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມສາທາລະນະຊົນ ຫ   

ການດໍາເນີນການນັູ້ ນ.  

 

• ແຕ່ລະສະຖານທ່ີປະຊຸມທາງໄກຕູ້ອງສາມາດເຂົູ້ າເຖິງໄດູ້ໂດຍສາທາລະນະຊົນ.  

 

• ສະມາຊິກສາທາລະນະຊົນສາມາດເວົູ້ າກັບ LVAC ໃນແຕ່ລະສະຖານທ່ີກອງປະຊຸມທາງໄກໄດູ້ . 

 

• ວາລະກອງປະຊຸມຕູ້ອງຕິດປະກາດຢ ່ ໃນສະຖານທ່ີກອງປະຊຸມທາງໄກທຸກບ່ອນ.  

 

• ຢ່າງໜູ້ອຍສະມາຊິກໜ່ຶງຄົນຂອງ LVAC 

ຈະຕູ້ອງປະກົດຕົວຕົວຈິງຢ ່ ໃນສະຖານທ່ີທ່ີລະບຸໄວູ້ ໃນແຈູ້ງການຂອງກອງປະຊຸມ.  



 

 

ຜ ູ້ ອໍານວຍການສ ນປະຈໍາເຂດ   

21 ກໍລະກົດ 2022  

ໜູ້ າສ່ີ    

 

ທາງພະແນກຂໍສ່ົງເສີມໃຫູ້  LVAC ສ ບຕ່ໍກອງປະຊຸມເປັນປົກກະຕິ ແລະ 

ດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃນແບບທ່ີສອດຄ່ອງກັບຂໍູ້ ກໍານົດທ່ີກໍານົດໄວູ້ ໃນຈົດຫມາຍສະບັບນີູ້  ແລະ SB 189. 

 

ສໍາລັບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຈົດຫມາຍສະບັບນີູ້ , ກະລຸນາຕິດຕ່ໍ Tim Travis, ທ່ີ Tim.Travis@dds.ca.gov ຫ   

(951) 394-0590.  
 

ດູ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ,  

 
 
 
MARICRIS ACON 

ຮອງຜ ູ້ ອໍານວຍການ 

ຂະແໜງບໍລິຫານໂຄງການລັດຖະບານກາງ  

 

ສໍາເນົາເຖິງ:  ຜ ູ້ ບໍລິຫານສ ນປະຈໍາເຂດ  

ຜ ູ້ ອໍານວຍການຝ່າຍບໍລິການຜ ູ້ ບໍລິໂພກຂອງສ ນປະຈໍາເຂດ 

ຜ ູ້ ອໍານວຍການຝ່າຍບໍລິການຊຸມຊົນຂອງສ ນປະຈໍາເຂດ  

ສະມາຄົມຂອງໜ່ວຍງານຂອງສ ນປະຈໍາເຂດ  

ສະພາແຫ່ງລັດວ່າດູ້ວຍຄວາມພິການດູ້ານພັດທະນາການ  

ສິດທິຄວາມເປັນພິການລັດຄາລິຟໍເນຍ  

 

ສໍາເນົາເຖິງ: Nancy Bargmann, DDS  

Brian Winfield, DDS   
Carla Castañeda, DDS  
Jim Knight, DDS  
Ernie Cruz, DDS  
Aaron Christian, DDS  
Tim Travis, DDS  
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