
ការប្រកាសពីកិច្ចប្រជ ុំជាសាធារណៈ 
សុំណណើ ស ុំដាកល់កម់ជឈមណឌ លណេជជសាស្ដសរ St. Francis ណៅឲ្យប្កុមហ  នរណប្មើណសវាកមមថែទុំស ខភាពរឋម 

អគ្គរដ្ឋអាជាា ននរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា នឹងដឹ្កនុំកិច្ចប្រជ ុំជាសាធារណៈ ចារពី់នែៃស ប្ក ទី២៦ ថខមែិ ន ឆ្ន ុំ២០២០ 
ណៅណេលាណ ៉ា ង ១០ ប្ពឹក តាមរយៈកិច្ចប្រជ ុំតាមទូរសពទ ណៅណលើសុំណណើ ស ុំដាកល់កម់ជឈមណឌ លណេជជសាស្ដសរ St. 

Francis ណៅឲ្យប្កុមហ  នរណប្មើណសវាកមមថែទុំស ខភាពរឋម។ 

ណដ្ើមបណី្លើយតរណៅនឹងការគ្ុំរាមកុំថហងររស់ជមៃ ឺកូេតី១៩ អភបិាល ញ៉ាូសម បានដាកឲ់្យណប្រើប្បាស់នូេរទរញ្ជជ  
ប្រតិរតរិ N-33-20 ថដ្លប្រកាសពីការដាករ់ដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា ឲ្យណៅកន ងភាព នអាសនន 
និងរញ្ជជ ឲ្យរ គ្គលថដ្លរស់ណៅ កន ងរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា ទុំងអស់ សថិតណៅកន ងផ្ទះ ឬកថនលងថដ្លពួកណគ្សាន កណ់ៅ 
ណលើកថលងថត នការចាុំបាច្ ់ណដ្ើមបរីកាការរនតប្រតិរតតិការននេស័ិយណហដាឋ រច្នសមពន័ធសុំខាន់ៗ ររស់សហពន័ធ។  
អភបិាល ញ៉ាូសម កប៏ានដាកឲ់្យណប្រើប្បាស់នូេរទរញ្ជជ ប្រតិរតរិ N-25-20 និង N-29-20 ថដ្លផ្តល់សិទធិអុំណាច្ដ្ល់ 
អគ្គរដ្ឋអាជាា ណដ្ើមបណីរៀរច្ុំកិច្ចប្រជ ុំជាសាធារណៈតាមរយៈទូរសពទ ណដាយមនិផ្តល់នូេទីតាុំងជាកល់ាក ់ថដ្លស ជិក 
ននសាធារណៈជនអាច្តាមដានកិច្ចប្រជ ុំ និងផ្តល់ជាមតិណោរល់ជាសាធារណៈណ ើយ។ 
កិច្ចប្រជ ុំជាសាធារណៈ នឹងអាច្ឲ្យសាធារណៈជនចូ្លណៅដ្ល់ តាមរយៈទូរស័ពទនិងប្រពន័ធណអ ិច្ប្តូនិច្។  
សាធារណៈជនអាច្សារ រកិ់ច្ចប្រជ ុំជាសាធារណៈ ឬ អាច្ជុំនួសណដាយការតាមដាន សារ រ ់និងផ្តល់ជាមតិណោរល់ 
ណដាយណប្រើប្បាស់នូេមណយោបាយដូ្ច្បានណរៀររារខ់ាងណប្កាម៖   
ការប្រកាសពីកិច្ចប្រជ ុំជាសាធារណៈណនះ ប្តូេបានដាកណ់ៅកន ងណគ្ហទុំពរ័ររស់អគ្គរដ្ឋអាជាា  ជាមយួនឹងតុំណរភាជ រ ់
និងណសច្ករថីណនុំអុំពីការចូ្លរមួកិច្ចប្រជ ុំជាសាធារណៈ ណដាយកមមេយីិ BlueJeans videoconference។   
https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp 

កន ងកុំ  ងណពលប្រជ ុំ អនកចូ្លរមួទុំងអស់នឹងប្តូេបានដាកឲ់្យរិទសណមលង ណដាយអនកសប្មរសប្មួល។ 
អនកនឹងមនិអាច្រិទ ឬ ណរើកសណមលងណដាយខលួនឯងបានណទ។ 
ណសច្ករថីណនុំអុំពីការចូ្លរមួកិច្ចប្រជ ុំជាសាធារណៈ 
ការណប្រើក ុំពយទូរ័ តាមរយៈ Google Chrome Web Browser  ឬ កមមេយីិ BlueJeans Events  

ណដ្ើមបផី្រល់ឲ្យអនកណប្រើប្បាស់នូេរទពិណសាយនដ៍្ល៏អរុំផ្ ត BlueJeans សូមថណនុំឲ្យណប្រើ Google Chrome web 

browser ឬ ទញយក កមមេយីិ BlueJeans Events ណដាយឥតគិ្តនែល។   

វានឹងអាច្អន ញ្ជា តឲ្យអនកចូ្លរមួ បានតាមដាន សារ រ ់និងផ្តល់ជាមតិណោរល់ ណៅកន ងកិច្ចប្រជ ុំជាសាធារណៈណនះ។ 
អនកចូ្លរមួអាច្ផ្រល់ជាមតិណោរល់តាមរយៈ ការសរណសរ ឬ និោយណដាយពាកយសមរ ី
ណដាយណប្រើប្បាស់នូេតុំណរភាជ រខ់ាងណប្កាម៖ https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf 

សុំណណើ ស ុំទុំនកទ់ុំនងណដាយផ្ទទ ល់ ណដ្ើមបផី្រល់នូេមតិណោរល់ជាពាកយសមរណីដាយ៖  
(1) ណប្ជើសណរ ើសររូសញ្ជា ណលើកនដ្ ណៅថផ្នកខាងសារ ុំននណអប្កងរ់រស់អនក។ 

https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp
https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp
https://www.bluejeans.com/downloads#events
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf


(2) រនទ រពី់ទទួលបានការយល់ប្ពមពីអនកសប្មរសប្មួលណហើយ ណប្ជើសណរ ើសពាកយថា រនរ។ 
(3) រនទ រម់ក អនកនឹងប្តូេបានរញ្ជូ នឲ្យណៅចាុំណៅកន ងជួរ។  

សូមរងច់ាុំណដ្ើមបនិីោយ រហូតទល់ថតអនកសប្មរសប្មួល អណញ្ជ ើញអនកឲ្យផ្រល់មតិណោរល់ររស់អនក។  រនទ រម់ក 
អនកសប្មរសប្មួលនឹងណរើកមបី្កូហវូនររស់អនក។  អនកប្តូេថត នមបី្កូហវូនណដ្ើមបរីណញ្ចញនូេមតិណោរល់ររស់អនក។  
 

ឧរករណ៍ច្ល័ត 
ណប្រើប្បាស់ឧរករណ៍ច្ល័ត ដូ្ច្ជា ទូរសពទច្ល័ត ឬ  tablet នឹងអន ញ្ជា តឲ្យអនកចូ្លរមួ តាមដាន សារ រ ់
និងផ្តល់ជាមតិណោរល់ណៅកន ងកិច្ចប្រជ ុំជាសាធារណៈ ប្រសិនណរើពួកណគ្ទញយកកមមេយីិ BlueJeans។ 

ណប្រើនូេតុំណរភាជ រខ់ាងណប្កាមណដ្ើមបចូី្លរមួ ណដាយណប្រើប្បាស់ឧរករណ៍ច្ល័ត។  
ជណប្មើសណនះនឹងតប្មូេឲ្យអនកចូ្លរមួទញយកកមមេយីិ BlueJeans និងអន ញ្ជា តឲ្យអនកចូ្លរមួ 
តាមដានកិច្ចប្រជ ុំជាសាធារណៈ និងផ្តល់មតិណោរល់ជាសាធារណៈ។ អនកចូ្លរមួអាច្ផ្តល់ជាមតិណោរល់ 
បានណដាយណប្រើការសរណសរ ឬ ការនិោយ។  ប្រសិនណរើអនកចូ្លរមួមនិបានទញយកកមមេយីិ BlueJeans ណទ 
អនកចូ្លរមួអាច្បានប្តឹមថត សារ រ ់និងមនិអាច្ ផ្តល់ជាមតិណោរល់បានណ ើយ។ 

a) ណរើកតុំណរភាជ រណ់នះ៖  https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf 

b) ទញយកកមមេយីិ ប្រសិនណរើអនកមនិទន ់នវា។  
c) រញ្ចូ លណលខស គ ល់ររស់ប្ពឹតតិការណ៍fffjytvf 

តាមទូរសពទ 
 

ណប្រើប្បាស់ទូរសពទនឹងអន ញ្ជា តឲ្យអនកចូ្លរមួ សារ រថ់តកិច្ចប្រជ ុំជាសាធារណៈ រ៉ា ថនរនឹងមនិអន ញ្ជា តឲ្យអនកចូ្លរមួ 
តាមដានកិច្ចប្រជ ុំជាសាធារណៈ ឬ ផ្រល់ជាមតិណោរល់ណ ើយ។ 
ទុំនកទ់ុំនងណៅណលខមយួ កន ងច្ុំណណាមណលខទូរសពទខាងណប្កាម៖  
 

a) +1 (415) 466-7000 (សហរដ្ឋអាណមរកិ) 

រញ្ចូ លណលខកូដ្ស ៃ ត៖់ 1270051 ភាជ រណ់ដាយ # 

 

b) +1 (760) 699-0393 (សហរដ្ឋអាណមរកិ) 

រញ្ចូ លណលខកូដ្ស ៃ ត៖់ 2198758648 ភាជ រណ់ដាយ #  

ជុំនួយពី BlueJeans  

 

ណលខទូរសពទកន ងការរណប្មើណសវាកមមអតិែិជនររស់ BlueJeans គឺ្៖ +1 )408) 791-2830 

អនកចូ្លរមួកអ៏ាច្ថសវងរកជុំនួយណៅ៖ https://support.bluejeans.com  

https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/fffjytvf
https://support.bluejeans.com/


 

ណោលរុំណងននកិច្ចប្រជ ុំជាសារធារណៈ 
ណោលរុំណងននកិច្ចប្រជ ុំជាសារធាណៈណនះ គឺ្ណដ្ើមបឲី្យទទួលបាននូេមតិណោរល់អុំពីសុំណណើ ស ុំដាកល់កម់នទីរណពទយ 
និងណដ្ើមបណីយវើការពិចារណាអុំពីរបាយការណ៍ននផ្លរ៉ាះពាល់ច្ុំណពាះការថែទុំស ខភាព ថដ្លណរៀរច្ុំណដាយអនក
ប្រឹកាណោរល់ ណដាយ នការចូ្លរមួពីអគ្គរដ្ឋអាជាា ននរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា ។  ណៅម នណពលកិច្ចប្រជ ុំជាសាធារណៈណនះ 
របាយការណ៍ននផ្លរ៉ាះពាល់ច្ុំណពាះការថែទុំស ខភាព នឹងអាច្ថសវងរកបានណៅណលើណគ្ហទុំពរ័ររស់អគ្គរដ្ឋអាជាា នន
រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា ណៅ http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp។ 

រ គ្គលននប្តូេបានណលើកទឹកចិ្តត ឲ្យរង្ហា ញពីទសសនៈយល់ណ ើញររស់ពកួណគ្ ច្ុំណពាះប្រតិរតតកិារននសុំណណើ ស ុំ ជា
លាយលកខណ៍អកសរ ណៅកានក់ារោិល័យអគ្គរដ្ឋអាជាា ននរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា  កន ងទប្មងណ់អ ចិ្ប្តូនិកណៅកាន ់
scott.chan@doj.ca.gov តាមរយៈសុំណៅែតច្មលងណលខ (415( 703-5480 ឬណផ្ាើសុំណៅែតច្មលងតាមនប្រសណីយ៍
ណៅកាន ់Scott Chan អគ្គរដ្ឋអាជាា រង តាមរយៈអាសយដាឋ ន 455 Golden Gate Avenue, Suite 11000, San 

Francisco, CA 94102។  រយៈណពលផ្ តកុំណតន់នការទទលួមតិណោរល់ជាលាយលកខណ៍អកសរណនះ គឺ្ណៅនែៃទី២៧ 
ថខមែិ ន ឆ្ន ុំ២០២០ ណៅណ ៉ា ង ៥ លាៃ ច្។ 
ណសច្ករីអយិរាយននការប្រកាសខាងណលើ កអ៏ាច្ថសវងរកបានជាមយួនឹងភាសាណផ្សងៗផ្ងថដ្រ 
អារា៉ារ,់ អាណមនី, កមព ជា, ចិ្ន (កាតាុំង), ចិ្ន (ក កងឺ), អងណ់គ្លស, ហ្វវ សស ី, កូណរ ៉ា, រ សស ,ី ណអសា៉ាញ, តាហ្វគ   ក 
និងណេៀតណាម។ 
 

 

 

 

  

  

  

http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp



