
កិច្ចប្រជ ុំសាធារណៈ 

អគ្គរដ្ឋអាជ្ញា នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ៃឹងដឹ្កនុំកិច្ចប្រជ ុំជ្ញសាធារណៈ ចារ់ពីនងៃទី  
ខែត លា ឆ្ន ុំ  នៅនេលាន ៉ាង  ប្ពឹក តាមរយៈជុំៃួរតាមអៃឡាញ ស្តីពី
ទុំនក់ទុំៃងជ្ញនដ្គូ្ខដ្លបាៃនស្នើស្ ុំវាងមៃទីរនពទយ  ៃិង
មជឈមណឌ ល ។ 

នដ្ើមបីន្លើយតរនៅៃឹងការគ្ុំរាមកុំខហ្ងនៃជុំងឺ នលាកអភិបាល  
បាៃនច្ញរទរញ្ជា ប្រតិរតតិនលែ 
ខដ្លប្រកាស្ពីការដាក់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាឲ្យនៅកន ងភាព ៃអាស្ៃន 
ៃិងរញ្ជា ឲ្យរ គ្គលប្គ្រ់ររូខដ្លរស់្នៅកន ងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  ប្តូេស្ថិតនៅកន ងផ្ទះ 
ឬកខៃលងខដ្លពួកនគ្សាន ក់នៅ នលើកខលងខត ៃការចាុំបាច់្ នដ្ើមបីរកាការរៃត
ប្រតិរតតិការនៃេស័ិ្យនហ្ដាឋ រច្នស្មព័ៃធស្ុំខាៃ់ៗររស់្ស្ហ្ព័ៃធ។ នលាកអភិបាល 

 ក៏នច្ញរទរញ្ជា ប្រតិរតតិនលែ  ៃិង  ផ្ងខដ្រ 
ខដ្លផ្តល់សិ្ទធិអុំណាច្ឲ្យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញា ន្វើការ
នរៀរច្ុំកិច្ចប្រជ ុំជ្ញសាធារណៈតាមរយៈជុំៃួរតាមអៃឡាញ នដាយមិៃ ៃ
ផ្តល់ៃូេទីតាុំងជ្ញក់ខស្តងន ើយ ខដ្លសាធារណៈជៃៃីមួយៗ អាច្តាមដាៃកិច្ចប្រជ ុំ 
ៃិងផ្តល់ជ្ញមតិនោរល់ជ្ញសាធារណៈបាៃ។ 

កិច្ចប្រជ ុំជ្ញសាធារណៈ ៃឹងអាច្ឲ្យសាធារណៈជៃចូ្លបាៃតាមប្រព័ៃធទូរស្ពទ 
ៃិងប្រព័ៃធនអ ិច្ប្តូៃិក។ សាធារណៈជៃអាច្សាា រ់កិច្ចប្រជ ុំជ្ញសាធារណៈ 
ឬអាច្តាមដាៃ សាា រ់ ៃិងផ្តល់ជ្ញមតិនោរល់ នដាយនប្រើប្បាស់្
ៃូេមន្ោបាយដូ្ច្បាៃនរៀររារ់ខាងនប្កាមជ្ញជុំៃួស្ក៏បាៃ៖ 

ការប្រកាស្ពីកិច្ចប្រជ ុំជ្ញសាធារណៈនៃះ 
ប្តូេបាៃដាក់នៅកន ងនគ្ហ្ទុំព័រររស់្អគ្គរដ្ឋអាជ្ញា  ជ្ញមួយៃឹងតុំណភាា រ់ ៃិងនស្ច្កាីខណនុំ
អុំពីរនរៀរកន ងការចូ្លរមួកិច្ចប្រជ ុំជ្ញសាធារណៈតាមរយៈកមមេ ិ្ ីជុំៃួរតាមេនីដ្អូ 

។  ។ 

https://oag.ca.gov/charities/nonprofithosp


កន ងអុំ  ងនពលប្រជ ុំ អនកចូ្លរមួទុំងអស់្ ៃឹងប្តូេបាៃដាក់ឲ្យរិទស្ុំន ង
នដាយអនកស្ប្មរស្ប្មួល។ អនកៃឹងមិៃអាច្រិទ ឬនរើកស្ុំន ងនដាយែលួៃឯងបាៃនទ។ 

នស្ច្កាីខណនុំអុំពីការចូ្លរមួកិច្ចប្រជ ុំជ្ញសាធារណៈ 

ការនប្រើក ុំពយូទ័រតាមរយៈ ឬកមមេ ិ្ ី 
 

នដ្ើមបីផ្ាល់ឲ្យអនកនប្រើប្បាស់្ៃូេរទពិនសា្ៃ៍ដ៏្លអរុំផ្ ត  សូ្មខណនុំឲ្យនប្រើ 
ឬ ទញយក កមមេ ិ្ ី

នដាយឥតគិ្តនងល។ 

វាៃឹងអាច្អៃ ញ្ជា តឲ្យអនកចូ្លរមួបាៃតាមដាៃ សាា រ់ 
ៃិងផ្តល់ជ្ញមតិនោរល់នៅកន ងកិច្ចប្រជ ុំជ្ញសាធារណៈនៃះ។ អនកចូ្លរមួ 
អាច្ផ្ាល់ជ្ញមតិនោរល់តាមរយៈការស្រនស្រ ឬ ៃិោយផ្ទទ ល់ ត់ នដាយនប្រើប្បាស់្
តុំណភាា រ់ខាងនប្កាម៖  

 

ស្ុំនណើ ស្ ុំទុំនក់ទុំៃងនដាយផ្ទទ ល់ នដ្ើមបីផ្ាល់ៃូេមតិនោរល់ផ្ទទ ល់ ត់តាមរយៈ៖ 

1. នប្ជើស្នរ ើស្ររូស្ញ្ជា នលើកនដ្ នៅខផ្នកខាងសាា ុំនអប្កង់ររស់្អនក។ 
2. រនទ រ់ពីទទួលបាៃការយល់ប្ពមពីអនកស្ប្មរស្ប្មួលនហ្ើយ សូ្ម

នប្ជើស្នរ ើស្ពាកយ  (រៃា)។ 
3. រនទ រ់មក អនកៃឹងប្តូេបាៃរញ្ាូ ៃឲ្យនៅកាៃ់ជួររង់ចាុំ។ 

សូ្មរង់ចាុំនដ្ើមបីៃិោយ រហូ្តទល់ខតអនកស្ប្មរស្ប្មួល 
អនញ្ា ើញអនកឲ្យផ្ាល់មតិនោរល់ររស់្អនក។  រនទ រ់មក អនកស្ប្មរស្ប្មួល 
ៃឹងនរើកមីប្កូហ្វូៃររស់្អនក។  អនកប្តូេខត ៃមីប្កូហ្វូៃនដ្ើមបីរនញ្ចញៃូេមតិនោរល់ររ
ស់្អនក។ 

 

https://www.bluejeans.com/downloads#events
https://www.bluejeans.com/downloads#events
https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/trhqcctx


ឧរករណ៍ច្ល័ត 

ការនប្រើប្បាស់្ឧរករណ៍ច្ល័ត ដូ្ច្ជ្ញទូរស្ពទច្ល័ត ឬនងរ ិតជ្ញនដ្ើម 
ៃឹងអៃ ញ្ជា តឲ្យអនកចូ្លរមួន្វើការតាមដាៃ សាា រ់ ៃិងផ្តល់
ជ្ញមតិនោរល់នៅកន ងកិច្ចប្រជ ុំជ្ញសាធារណៈ ប្រសិ្ៃនរើពួកនគ្ទញយកកមមេ ិ្ ី 

។ 

នប្រើៃូេតុំណភាា រ់ខាងនប្កាមនដ្ើមបីចូ្លរមួ 
នដាយនប្រើប្បាស់្ឧរករណ៍ច្ល័ត។  ជនប្មើស្នៃះ 
ៃឹងតប្មូេឲ្យអនកចូ្លរមួទញយកកមមេ ិ្ ី  ៃិងអៃ ញ្ជា តឲ្យអនកចូ្លរមួ 
តាមដាៃកិច្ចប្រជ ុំជ្ញសាធារណៈ ៃិងផ្តល់មតិនោរល់ជ្ញសាធារណៈ។ 
អនកចូ្លរមួអាច្ផ្តល់ជ្ញមតិនោរល់បាៃនដាយនប្រើផ្ទទ ុំង ឬតាម
ការៃិោយ។  ប្រសិ្ៃនរើអនកចូ្លរមួមិៃបាៃទញយកកមមេ ិ្ ី នទ 
អនកចូ្លរមួអាច្បាៃប្តឹមខតសាា រ់ ៃិងមិៃអាច្ផ្តល់ជ្ញមតិនោរល់បាៃន ើយ។ 

ក) នរើកតុំណភាា រ់នៃះ៖
 

ែ) ទញយកកមមេ ិ្ ី ប្រសិ្ៃនរើអនកមិៃទៃ់ ៃវា។ 

គ្) រញ្ចូ លនលែស្ គ ល់ររស់្ប្ពឹតតិការណ៍៖  

តាមទូរស្ពទ 

នប្រើប្បាស់្ទូរស្ពទៃឹងអៃ ញ្ជា តឲ្យអនកចូ្លរួមសាា រ់ខតកិច្ចប្រជ ុំជ្ញសាធារណៈ រ៉ា ខៃា 
ៃឹងមិៃអៃ ញ្ជា តឲ្យអនកចូ្លរមួ តាមដាៃកិច្ចប្រជ ុំជ្ញសាធារណៈ ឬ 
ផ្ាល់ជ្ញមតិនោរល់បាៃន ើយ។ 

ទុំនក់ទុំៃងនៅនលែទូរស្ពទណាមួយកន ងច្ុំនណាមនលែទូរស្ពទខាងនប្កាម៖  
 (ស្ហ្រដ្ឋអានមរកិ) 

នលែកូដ្ស្ ៃ ត់  



 

នលែទី ៖  
 (ស្ហ្រដ្ឋអានមរកិ) 

នលែកូដ្ស្ ៃ ត់  

 ជុំៃួយពី   

នលែទូរស្ពទកន ងការរនប្មើនស្វាកមមអតិងិជៃររស់្កមមេ ិ្ ី  គឺ្៖ 

  អនកចូ្លរមួក៏អាច្ខស្វងរកជុំៃួយនៅ៖  https://support.bluejeans.com 

នោលរុំណងនៃកិច្ចប្រជ ុំជ្ញសារធារណៈ 

នោលរុំណងនៃកិច្ចប្រជ ុំជ្ញសារធាណៈនៃះ គឺ្នដ្ើមបីឲ្យទទួលបាៃៃូេ
មតិនោរល់នលើទុំនក់ទុំៃងជ្ញនដ្ខដ្លបាៃនស្នើស្ ុំរវាងមៃទីរនពទយ

ៃិងមជឈមណឌ ល ។ 

រ គ្គលននប្តូេបាៃនលើកទឹកចិ្តតឲ្យរង្ហា ញពីពីទស្សៃៈយល់ន ើញររស់្ពួកនគ្នៅនលើ
ប្រតិរតតិការខដ្លបាៃស្ុំនណើ ស្ ុំជ្ញលាយលកខណ៍អកសរនៅកាៃ់ការោិល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញា
នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាតាមអ ីខម៉ាលនៅកាៃ់  តាមទូរសារ
នលែ  ឬនដាយការនផ្ាើតាមនប្រស្ណីយ៍ៃូេនស្ច្កតីច្មលងមួយច្ារ់
នៅកាៃ់អគ្គរដ្ឋអាជ្ញា រង នៅអាស្យដាឋ ៃ 

។ រយៈនពលផ្ តកុំណត់នៃការទទួលមតិនោរល់
ជ្ញលាយលកខណ៍អកសរនៃះ គឺ្នៅនងៃទី  ខែត លា ឆ្ន ុំ នៅប្តឹម ន ៉ាង 
លាៃ ច្។ 

https://support.bluejeans.com/
mailto:Anita.Velasco@doj.ca.gov

