គណៈអភិបាល អន កតុំ្ងេម្មជិក

Layla Gonzalez-Delgado
L.A. Care Health Plan, អន កោុំពារេម្មជិក
Hilda Perez
L.A. Care Health Plan, អន កតុំ្ងេម្មជិក

កិច្ចប្រជុំពិសេេ
(កិចច្ប្រជសា
ុំ លាប្ក ុងេហគមន៍)
ថ្ងៃពធ ទី 23 ខែកញ្ញា ឆ្នុំ 2020

10:00 ប្ពឹក - 10:45 ប្ពឹក
កិច្ចប្រជុំពិសេេ ថ្នគណៈកម្មាធិការទីប្រឹកាប្រតិរតដ កា
ិ រេហគមន៍, គណៈកម្មាធិការទីប្រឹកាប្រចុំភូមិភាគទុំងដរ់មួយ
ដួ ច្បានសរៀររារ់សៅខាងសប្កាម

សេច្កដ ីជូនដុំណឹង ថ្នកិច្ចប្រជុំរ ួមពិសេេ និង រសរៀរវារៈ
សេច្កត ីជូនដុំណឹងប្តូវបានផ្តល់ជូនសោយរញ្ញាក់ថាប្រធានគណៈកម្មាធិការទីប្រឹកាប្រតិរតដ ិការេហគមន៍ (Executive Community Advisory Committee, ECAC)
ថ្នគណៈអភិបាលររេ់អាជ្ញាធរេខាភិបាលេប្ម្មរ់គុំនិតផ្ត ច្សផ្ត
ួ
ើមកនុងតុំរន់េប្ម្មរ់សខានធី Los Angeles ខដលកុំពងប្រតិរតត ិការ និងសធវ ើជុំនួញកនុងនាម L.A. Care

Health Plan និងជ្ញប្រធានថ្នគណៈកម្មាធិការ ប្រឹកាេហគមន៍ប្រចុំតុំរន់ទង
ុំ 11 (Regional Community Advisory Committees, RCAC)
បានសកាោះសៅឱ្យម្មនកិច្ចប្រជុំរ ួមពិសេេេប្ម្មរ់ ECAC ខដលរ ួមម្មន RCACs សៅតុំរន់ 1 (Antelope Valley, Lancaster), 2 (Van Nuys, Pacoima, West Hills,

North Hills, Arleta, Sepulveda), 3 (Alhambra, Pasadena, Foothill), 4 (Hollywood, Wilshire, Central L.A, Glendale), 5 (Culver City, Venice,
Santa Monica, Malibu, Westchester), 6 (Compton, Inglewood, Lynwood, Watts, Gardena, Hawthorne), 7 (Huntington Park, Bellflower,
Norwalk, Cudahy), 8 (Carson, Torrance, San Pedro, Wilmington), 9 (Long Beach), 10 (East L.A, Whittier, Highland Park), 11 (Pomona, El
Monte); ខដលប្តូវសធវ ើស ើងតាមរយៈេនន ិេិទធតាមប្រព័នធទូរគមនាគមន៍សៅតាមកាលររ ិសច្េ ទ
និងសពលសវលាខដលបានច្ងអុលរង្ហាញខាងសលើកនុងសោលរុំណងសធវ ើេកមា ភាពអាជីវកមា ខដលម្មនរាយសៅកនុងសេច្កត ីជូនដុំណឹងថ្នកិច្ចប្រជុំរ ួមពិសេេ និងរសរៀរវារៈសនោះ។

កិច្ចប្រជុំសនោះប្ោន់ខតជ្ញព័តម្ម
៌ នរស្
ណ ោះ សហើយសាារ័នខដលម្មនរាយនាមកនុងរញ្ាីនឹងមិនសធវ ើេកមា ភាពអវ ើមួយសនាោះស

ើយ។

អភិបាលរដឋ California បានោក់សច្ញរទរញ្ញាប្រតិរតត ិសលែ N-25-20 និង N-29-20
ជ្ញរទរបញ្ាតត ក
ិ ន ុ ងច្ុំស្មរទរបញ្ាតិសផ្េងៗសទៀត ខដលនឹងសធវ ើ វ ិសសាធនកមា ច្ារ់ Ralph M. Brown។ ដូ សចនោះសហើយ
សាធារណៈជនគួ រខតសាតរ់កច្
ិ ច ប្រជុំសនោះតាមរយៈការេនន ិេិទធតាមប្រព័នធទូរគមនាគមន៍ដូច្ខាងសប្កាម៖
ព័ត៌ម្មនកនុងការសៅច្ូ លេនន ិេិទធតាមប្រព័នធទូរគមនាគមន៍
សលែេប្ម្មរ់សៅទូ រេពទ ច្ូ ល៖ 1-844-907-7272 (ខែា រ)
សលែកូ ដច្ូ លសប្រើប្បាេ់េប្ម្មរ់អនកច្ូ លរ ួម៖ 994 413 241
ពាកយេម្មៃត់ថ្នកិច្ចប្រជុំ៖ (កិច្ចប្រជុំសនោះមិនប្តូវការពាកយេម្មៃត់សទ)។
រនាទរ់ពក
ី ិច្ចប្រជុំសនោះ េម្មជិក RCAC ប្តូវបានសលើកទឹកច្ិតតឱ្យរញ្ជន
ូ សោរល់
ឬេុំណួរសលើច្ណ
ុំ ច្ររេ់រសរៀរវារៈជ្ញលាយលកខ ណ៍អកេរតាមអខី មលសៅកាន់ រ ិទធ ី លីម (Rithy Lim) តាមរយៈ rithylim@hotmail.com
ឬសោយសផ្ាសា
ើ រជ្ញអកេរ ឬសារជ្ញេុំស ងសៅកាន់សលែ 559-250-3293។ ការស្ល យ
ើ តររាល់េុំណួរ
និងសោរល់នានានឹងប្តូវបានរសង្ហាោះសៅកនុងសគហទុំព័រររេ់ L.A. Care សៅកនុងខផ្នក “Special Meeting” (កិច្ចប្រជុំពិសេេ)។
ប្តូវរង្ហាញសារជ្ញអកេរ សារជ្ញេុំស ង ឬអីខមល ប្រេិនសរើអនកច្ង់ ឲ្យ សគសាាល់អតត េញ្ញាណ ឬច្ង់លាក់អតត េញ្ញាណ
សហើយក៏ប្តូវរញ្ចូលស្ាោះថ្នច្ុំណច្ខដលមតិសោរល់ររេ់អនកទក់ទងសៅនឹងវា។
ប្រេិនសរើអនកជ្ញរគា លខដលម្មនពិការភាព សហើយប្តូវការការផ្លលេ់រតរូ ឬការសានក់សៅេមរមយប្េរតាមច្ារ់េតីពជ
ី នពិការអាសមរ ិក
េូមទក់ទងរគា លិកខផ្នកច្ូ លរ ួម និងផ្េពវ ផ្ាយេហគមន៍ររេ់ L.A. Care (L.A. Care’s Community Outreach & Engagement)

មនកិច្ចប្រជច
ុំ រ់សផ្ដម
ើ សដើមបីទទួ លបានជុំនួយសោយការសផ្ាសា
ើ រជ្ញអកេរសៅសលែ (213) 545-4649 ឬតាមរយៈអខី មលសៅ
coepubliccomments@lacare.org។

រសរៀរវារៈ

I. េូមសាវគមន៍

5 នាទី

10:00 ប្ពឹក - 10:05 ប្ពឹក

II. សោលរុំណងថ្នកិច្ចប្រជសុំ ៅកនុងសាលប្រជុំេហគមន៍
III. រច្ចុរបនន ភាពេដីពីអាជីវកមា ររេ់ L.A. Care

5 នាទី
15 នាទី

10:05 ប្ពឹក - 10:10 ប្ពឹក
10:10 ប្ពឹក - 10:25 ប្ពឹក

IV. រច្ចុរបនន ភាពេដីពី COVID-19
ឹ នាុំេមធម៌ររេ់ L.A. Care
V. រច្ចុរបនន ភាពេដីពីគណៈកម្មាធិការដក
VI. ការប្រជុំរនាទរ់៖ ថ្ងៃពធទី 18 ខែវ ិច្េ ិកា ឆ្នុំ 2020

10 នាទី
10 នាទី

10:25 ប្ពឹក - 10:25 ប្ពឹក
10:35 ប្ពឹក - 10:45 ប្ពឹក

