Budget Engagement Community Forums
កច្
ត ុំពរី បរៀរបរៀរច្ុំថវការ
ិ
ិ ចប្រជុំសហគន៍សី អ

The Long Beach Unified School District will offer virtual Budget Engagement Community
Forums 10 a.m. Monday, Sept. 21 and 5 p.m. Tuesday, Oct. 20
ប្កសួ ងអរ់រ ុំ ឌីស្រសទីគ ឡងរច្
ី នឹងបរើកកិច្ចប្រជុំតាមរយៈ អនឡាញ សតីអុំពីរបរៀរបរៀរច្ុំថវការ
បៅថ្ថៃច្នទ ទី21 ខែកញ្ញា ប ៉ោ ង 10:00 ប្ពឹក
ិ
និង ថ្ថៃអង្គារ ទ2
ី 0 ខែតលា ប ៉ោ ង 5:00 លាៃច្

Intended Outcomes

●
●
●

Engage in meaningful and productive discussions
To create an environment of collaboration and trust
Provide input that will generate recommendations for the school district to consider

លទធផលប្ាថ្នាទទួល
●

របងកើតទុំនាក់ទុំនងយ៉ោងប្រសរ់ និង ការពិបប្រោះឆ្លងបឆ្លើយ ខែល

●

របងកើតឪកាស ខែលនាុំមកការរប្ងួររប្ងួម និង បសច្កតីទកច្ិតត

●

ការផតល់ជាបយរល់ ខែលនឹងរបងកើតជាអនសាសន៍សប្

នប្របយជន៍

រ់ប្កសួ ងអរ់រ ុំ ឌីស្រសទីគ ប្វើការគិតគូរបមល
ើ

របរៀរច្ោះប្មោះ
ប្កសួ ងអរ់រ ុំ LBUSD ខសវងរកបយរល់មកពី

តារិតា សិសស រគាលិក និង សហគមន៍ ខែលបប្រើការអនវតតនែ
៍ ល
៏ អរុំផតសប្

រ់ប

ោះ

ប្សាយមកបលើៈ
●

ជុំនយ
ួ ខផាកបរៀន

●

ជុំនយ
ួ អរ់រ ុំខផាកអារមមណ៍ និង ផលូវច្ិតត

●

ទុំនាក់ទុំនងជាមួយសិសស និង ច្ុំណង់ច្ិតតប្រឹងខប្រង

To join the conversation, register here for the first of the two virtual Community Forums.
Complete the Google Form by Friday, Sept. 18, and please note that registration is limited to 100
participants on a first-come, first-served basis. Audience members who do not register can still
view the live stream at lbschools.net/youtube.
បែើមបច្
ី ូលរួមជាមួយការពិបប្រោះឆ្លងបឆ្លើយ សូ មច្ោះប្មោះយក register here សប្
អនឡាញ ។ សូ មរុំបពញប្ក

ស Google forms បអាយានទាន់ថ្ថៃសប្ក ទី18 ខែកញ្ញា បហយ
ើ សូ មច្ុំណុំថ្ន

មនសសច្ូលរួមប្តម
ឹ ខត 100 នាក់ ប

យសុំ អាងបលើការច្ោះប្មោះមនបគនង
ឹ ានទទួលកខនលងច្ូលរួមមនបគ ។ ច្ុំប

ច្ោះប្មោះច្ូលរួម គបឺ ៅខតអាច្បរក
ើ បមល
ើ ានតាមរយៈការរង្គាញកាង យូ្ូរ ខែល
ការច្ោះប្មោះច្ូលរួមសប្

រ់កិច្ចប្រជុំ ពីរ បលើក ខែលនឹងបរើកទទួលតាមរយៈ
នការទទួលយក
ោះរគាល ខែលមន
ិ ាន

នជាៈ lbschools.net/youtube ។

រ់កច្
ិ ចប្រជុំបលើកទី ពរី នង
ឹ ទទួលប្វបើ ៅខែតលា ខែលនង
ឹ រង្គាញច្ាស់លាស់អុំពថ្ី ថៃបៅតាមបប្កាយ ។

Wording on the Google Form:
Thank you for your interest and willingness to participate in LBUSD's Budget Engagement
Community Forum. Please complete this form by Sept. 18th at noon. Registration is limited to
100 participants on a first-come, first-serve basis.
Our forum will be held virtually via Zoom on Monday, Sept. 21th at 10:00 - 11:30 a.m.
Confirmed participants will receive a Zoom link on Monday, Sept. 21th at 8:00 a.m. Please do
not share the Zoom link with other participants. Only registered participants will be admitted
from the waiting room.

កយសរបសរបរៀររារ់បៅបលើប្ក ស Google Form:
សូ មអរគណច្ុំប

ោះការយកច្ត
ិ តទក

ក់ នង
ិ ការយល់ប្ពមររស់អាកមកបលើការច្ូលរួមកច្
ិ ចប្រជុំសហគមន៍ជាមួយប្កសួ ងអរ់រ ុំ LBUSD សតី

អុំពកា
។ សូ មបឆ្លយ
ិ
ី របរៀរច្ុំថវការ
ើ រុំបពញប្ក
ានប្តម
ឹ ខត 100 នាក់ ប

សច្ោះប្មោះបអាយានទាន់ 9/18 បៅបពលថ្ថៃប្តង់ ។ ការច្ោះប្មោះច្ូលរួម គទ
ឺ ទួលយក

យសុំ អាងបលើការច្ោះប្មោះមនបគនង
ឹ ានទទួលកខនលងច្ូលរួមមនបគ ។ កច្
ិ ចប្រជុំសហគមន៍ររស់បយង
ើ នង
ឹ បរក
ើ

ប្វើតាមរយៈ អនឡាញ ជាមួយ Zoom បៅថ្ថៃច្នទ ទី21 ខែកញ្ញា បវលាប ៉ោ ង 10:00 បៅ 11:30 ប្ពឹក ។ រគាល ខែលានច្ោះប្មោះរួច្
បហើយ គឺនឹងានទទួលរណ
ត ញ Zoom បៅថ្ថៃច្នទ ទី21 ខែកញ្ញា បវលាប ៉ោ ង 8:00 ប្ពឹក ។ សូ មបមតាតកុំរង្គាញប្ារ់រណ
ត ញ Zoom បៅ
កាន់មនសសែ៏ថ្ទ ។

នខតរគាល ខែលានច្ោះប្មោះបហើយរ៉ោបណ
ណ ោះ បទើរនឹងអាច្ច្ូលរួមប្រជុំាន ។

