
 

 

 

 

កិច្ច ប្រជ ុំពិសេេ 

(កិចច្ប្រជ ុំសាលាប្កងុេហគមន៍) 

ថ្ងៃព ធ ទី 23 ខែកញ្ញា  ឆ្ន ុំ 2020 

10:00 ប្ពឹក - 10:45 ប្ពឹក 

 

កិច្ច ប្រជ ុំពិសេេ ថ្នគណៈកម្មា ធិការទីប្រកឹាប្រតិរតដកិារេហគមន,៍ គណៈកម្មា ធកិារទីប្រឹកាប្រចុំភូមភិាគទុំងដរ់មួយ 

ដួច្បានសរៀររារ់សៅខាងសប្កាម  
 

សេច្កដ ីជូនដុំណឹង ថ្នកិច្ច ប្រជ ុំរមួពិសេេ និង រសរៀរវារៈ 
សេច្កត ីជូនដុំណឹងប្តវូបានផ្តល់ជូនសោយរញ្ញា ក់ថាប្រធានគណៈកម្មា ធិការទីប្រឹកាប្រតិរតដ ិការេហគមន៍ (Executive Community Advisory Committee, ECAC) 
ថ្នគណៈអភិបាលររេ់អាជ្ញា ធរេ ខាភិបាលេប្ម្មរ់គុំនិតផ្ត ចួ្សផ្តើមកន ុងតុំរន់េប្ម្មរ់សខានធី Los Angeles ខដលកុំព ងប្រតិរតត ិការ និងសធវ ើជុំនួញកន ុងនាម L.A. Care 
Health Plan នងិជ្ញប្រធានថ្នគណៈកម្មា ធិការ ប្រឹកាេហគមន៍ប្រចុំតុំរន់ទុំង 11 (Regional Community Advisory Committees, RCAC) 
បានសកាោះសៅឱ្យម្មនកិច្ច ប្រជ ុំរមួពិសេេេប្ម្មរ់ ECAC ខដលរមួម្មន 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); ខដលប្តវូសធវ ើស ើងតាមរយៈេនន ិេិទធតាមប្រព័នធទូរគមនាគមន៍សៅតាមកាលររសិច្េទ 
និងសពលសវលាខដលបានច្ងអ ុលរង្ហា ញខាងសលើកន ុងសោលរុំណងសធវ ើេកមាភាពអាជីវកមាខដលម្មនរាយសៅកន ុងសេច្កត ីជូនដុំណឹងថ្នកិច្ច ប្រជ ុំរមួពិសេេ និងរសរៀរវារៈសនោះ។ 

 

កិច្ច ប្រជ ុំសនោះប្ោន់ខតជ្ញពត័ម៌្មនរ  ស ណ្ ោះ សហើយសាា រ័នខដលម្មនរាយនាមកន ុងរញ្ា ីនឹងមិនសធវ ើេកមាភាពអវ ើមួយសនាោះស ើយ។ 

 

អភិបាលរដឋ California បានោកស់ច្ញរទរញ្ញា ប្រតរិតត ិសលែ N-25-20 និង N-29-20 
ជ្ញរទរបញ្ា តតកិន ុងច្ុំស្មរទរបញ្ា តសិផ្េងៗសទៀត ខដលនឹងសធវ ើវសិសាធនកមាច្ារ់ Ralph M. Brown។ ដូសចន ោះសហើយ 

សាធារណៈជនគួរខតសាត រ់កចិ្ច ប្រជ ុំសនោះតាមរយៈការេនន ិេិទធតាមប្រព័នធទូរគមនាគមន៍ដូច្ខាងសប្កាម៖  
 

ព័ត៌ម្មនកន ុងការសៅចូ្លេនន ិេិទធតាមប្រព័នធទូរគមនាគមន៍ 

សលែេប្ម្មរស់ៅទូរេពទចូ្ល៖ 1-844-907-7272 (ខែារ) 
សលែកូដចូ្លសប្រើប្បាេ់េប្ម្មរ់អនកចូ្លរមួ៖ 994 413 241 

ពាកយេម្មៃ ត់ថ្នកិច្ច ប្រជ ុំ៖ (កិច្ច ប្រជ ុំសនោះមនិប្តវូការពាកយេម្មៃ ត់សទ)។ 
 

 

រនាទ រ់ពកីិច្ច ប្រជ ុំសនោះ េម្មជិក RCAC ប្តវូបានសលើកទកឹច្ិតតឱ្យរញ្ជ នូសោរល់ 

ឬេុំណួរសលើច្ុំណ ច្ររេ់រសរៀរវារៈជ្ញលាយលកខណ៍អកេរតាមអ ខីមលសៅកាន់ រទិធ ី លមី (Rithy Lim) តាមរយៈ rithylim@hotmail.com 
ឬសោយសផ្ាើសារជ្ញអកេរ ឬសារជ្ញេុំស ងសៅកាន់សលែ 559-250-3293។ ការស ល្ ើយតររាល់េុំណួរ 
និងសោរល់នានានឹងប្តវូបានរសង្ហា ោះសៅកន ុងសគហទុំព័រររេ់ L.A. Care សៅកន ុងខផ្នក “Special Meeting” (កិច្ច ប្រជ ុំពិសេេ)។ 

 

ប្តវូរង្ហា ញសារជ្ញអកេរ សារជ្ញេុំស ង ឬអ ីខមល ប្រេិនសរើអនកច្ង់ ឲ្យ សគសាា ល់អតតេញ្ញា ណ ឬច្ងល់ាក់អតតេញ្ញា ណ 

សហើយក៏ប្តវូរញ្ច ូលស ា្ ោះថ្នច្ុំណ ច្ខដលមតិសោរល់ររេ់អនកទក់ទងសៅនឹងវា។   
 

ប្រេិនសរើអនកជ្ញរ គាលខដលម្មនពិការភាព សហើយប្តវូការការផ្លល េ់រត រូ ឬការសាន កស់ៅេមរមយប្េរតាមច្ារ់េត ីពីជនពិការអាសមរកិ 

េូមទក់ទងរ គាលិកខផ្នកចូ្លរមួ និងផ្េពវផ្ាយេហគមន៍ររេ់ L.A. Care (L.A. Care’s Community Outreach & Engagement) 

 
គណៈអភិបាល អនកតុ្ំ ងេម្មជិក  
 
Layla Gonzalez-Delgado 
L.A. Care Health Plan, អនកោុំពារេម្មជិក 

 
Hilda Perez 
L.A. Care Health Plan, អនកតុ្ំ ងេម្មជិក 
 

 



 

 

ម នកចិ្ច ប្រជ ុំចរស់ផ្ដើម សដើមបីទទួលបានជុំនួយសោយការសផ្ាើសារជ្ញអកេរសៅសលែ (213) 545-4649 ឬតាមរយៈអ ខីមលសៅ 
coepubliccomments@lacare.org។ 

 
រសរៀរវារៈ 

 

I.  េូមសាវ គមន៍ 5 នាទ ី 10:00 ប្ពឹក - 10:05 ប្ពឹក 

II. សោលរុំណងថ្នកិច្ច ប្រជ ុំសៅកន ុងសាលប្រជ ុំេហគមន៍ 5 នាទ ី 10:05 ប្ពឹក - 10:10 ប្ពឹក 

III. រច្ច ុរបននភាពេដ ីពីអាជីវកមាររេ់ L.A. Care 15 នាទី 10:10 ប្ពឹក - 10:25 ប្ពឹក 

IV. រច្ច ុរបននភាពេដ ីពី COVID-19 10 នាទី 10:25 ប្ពឹក - 10:25 ប្ពឹក 

V. រច្ច ុរបននភាពេដ ីពីគណៈកម្មា ធិការដកឹនាុំេមធម៌ររេ់ L.A. Care 10 នាទី 10:35 ប្ពឹក - 10:45 ប្ពឹក 

VI. ការប្រជ ុំរនាទ រ់៖  ថ្ងៃព ធទី 18 ខែវចិ្េ ិកា ឆ្ន ុំ 2020   
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