
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ 
2020-ին Los Angeles County–ն 
ընտրատեղամասերից կանցնի քվեարկության 
կենտրոնների։ Այս նոր մոդելը թույլ կտա 
քվեարկողներին իրենց քվեն թողնել   
LA County-ի ցանկացած քվեարկության 
կենտրոնում 11 օրվա ընթացքում։

- Քվեարկության կենտրոնների մեծ մասը բաց 
կլինի 11 օր,

- Բոլոր քվեարկության կենտրոնները բաց են  
4 օր ներառյալ՝ ընտրությունների օրը,

- 1,000 քվեարկության կենտրոն ողջ  
LA County-ում,

- LA City բնակիչները կարող են քվեարկել

  LA County-ի քվեարկության ցանկացած 
կենտրոնում,

- Էլեկտրոնային ցուցակները տվյալները  
ստուգում են ռեալ ժամանակում և թույլ են  
տալիս գրանցվել անմիջապես ընտրությունների 
օրը,

- Փոստային քվեաթերթիկի համար քվեատուփ։

Ընտրությունների օրվա ժամեր *
7:00 a.m. մինչև 8:00 p.m.
(Այցելեք LAVote.net՝ քվեարկության բոլոր կենտրոնների 

ժամերը ճշտելու համար)

Մոտակա քվեարկության կենտրոնը գտնելու 
համար այցելեք LAVote.net

ԳՐԱՆՑՎԵ՛Ք ՔՎԵԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Դուք կարող եք գրանցվել քվեարկելու համար 
California-ում, եթե դուք.

-   United States քաղաքացի եք,

-  Առնվազն 18 տարեկան կամ ավելին եք 
ընտրությունների օրը կամ մինչ այդ, 

-  Ծանր հանցանքի համար բանտում չեք/
պայմանական ազատության մեջ չեք։ 

Դուք կարող եք նախագրանցվել քվեարկելու 
համար California-ում, եթե դուք.

-  16 կամ 17 տարեկան եք,

-  United States քաղաքացի եք։

Քվեարկելու համար նախապես գրանցված 
California-ի երիտասարդների գրանցումը 
կակտիվանա իրենց 18 տարին լրանալուն պես։  

ԻՆՉՊԵՍ ԳՐԱՆՑՎԵԼ

-  Այցելեք RegisterToVote.ca.gov լրացնելու 
համար գրանցման ձևն առցանց։

-  Զանգահարե՛ք (800) 815-2666 սեղմեք 
#2

-  Լրացրե՛ք քվեարկողի գրանցման 
ձևաթուղթը, որը տրամադրվում է 
City of Los Angeles-ի, նահանգային և 
պետական կառավարական շենքերի մեծ 
մասում։

ԵՐԲ ԳՐԱՆՑՎԵԼ
Քվեարկողների գրանցման 
վերջնաժամկետն է 15 օր 
ընտրություններից առաջ։ Գրանցվել 
հնարավոր կլինի նաև նույն օրը 
քվեարկության կենտրոններում 
ընդհուպ մինչև ընտրությունների օրը։
(Կարող է տարբեր լինել՝ կախված նահանգի 
օրենսդրությունից)։

Թարմացրեք ձեր քվեարկողի գրանցումը,  
եթե՝

-  Փոխել եք հասցեն,
-  Փոխել եք ձեր անունը,
-  Փոխել եք ձեր կուսակցական 

պատկանելիությունը,
-  Դուրս եք եկել բանտից ծանր հանցանքի 

համար և պայմանական ազատության  
մեջ չեք,

-  Ցանկանում եք ընտրությունների հետ 
կապված նյութերն ստանալ այլ լեզվով:

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ/
ՄՇՏԱԿԱՆ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ցանկացած գրանցված քվեարկող կարող է 
քվեարկել՝ փոստով ուղարկելով քվեաթերթիկը 
ընտրությունների օրը ընտրատարածքներ 
գնալու փոխարեն:

Փոստային քվեաթերթիկ ստանալու համար.
-  Լրացրեք փոստային քվեարկության ձևը  

նմուշային քվեաթերթիկի հետևամասում։

Մշտական փոստով քվեարկող դառնալու 
համար.

-  Այցելեք  LAVote.net՝ լրացնելու համար  
ձևն առցանց,

-  Լրացրեք քվեարկողի գրանցման ձևն ու նշեք 
“yes” քառակուսին #7 տողի վրա։

Քվեաթերթիկները սկսում են փոստով ուղարկվել 
ընտրություններից 29 օր առաջ։

Վերադարձրեք փոստային քվեաթերթիկը.
-  Ուղարկեք փոստային քվեաթերթիկը 

փոստով նախապես վճարված ծրարով,
-  Թողեք քվեաթերթիկը քվեարկության 

ցանկացած կենտրոնում կամ ցանկացած 
փոստային քվեատուփում։

Մոտակա քվեարկության կենտրոնը կամ 
փոստային քվեատուփի տեղակայումը
գտնելու համար այցելեք LAVote.net

ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ 
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Նախատեսվում է, որ 
VSAP-ը կլինի ինտուիտիվ և հասանելի 
բոլորի համար։ Անկախ տարիքից, ծագումից, 
հաշմանդամությունից կամ լեզվից՝ 
քվեարկողների քվեարկության փորձը կլինի 
պարզ, գաղտնի և անկախ։
 
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար 
զանգահարեք՝
(213) 978-0444 կամ TTY (213) 485-2121:

Լեզվային աջակցություն
Ընտրություններին վերաբերող նյութերը 
հասանելի են հետևյալ լեզուներով. 

(Բանավոր լեզվական աջակցությունը, ևս,
հասանելի է այս լեզուներով:)

ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՈՒՄ 
2020-ին City-ի պաշտոնները կլինեն 
հարցաթերթիկի սկզբում։

Խորհրդի Շրջանի տեղեր՝
Զույգ համարակալում

LAUSD Դպրոցական Խորհրդի Անդամի տեղեր՝
Կենտ համարակալում
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Քվեարկելու համար գրանցման վերջնաժամկետ՝ 
Փետրվարի 18, 2020*

*քանի որ Փետրվարի 17, 2020 տոն է

Փոստային քվեարկության քվեաթերթիկի համար

դիմելու վերջնակժամկետ LA County-ում՝

Փետրվարի 25, 2020

Քվեարկության կենտրոնները բացվում են 
Փետրվարի 22-ին, 2020

ՄԱՐՏԻ 3, 2020

ՆԱԽՆԱԿԱՆ 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Քվեարկելու համար գրանցվելու վերջնաժամկետ՝ 
Հոկտեմբերի 19, 2020

Փոստային քվեարկության քվեաթերթիկի համար

դիմելու վերջնաժամկետ LA County-ում՝

Հոկտեմբերի 24, 2020

Քվեարկության կենտրոնները բացվում են

Հոկտեմբերի 23-ին, 2020 

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 3, 2020

Գրանցվեք քվեարկելու համար  
RegisterToVote.ca.gov կայքում

VOTE



Հետևե՛ք մեզ սոցիալական 
ցանցերում
@LACityClerk
#LACityVotes  #iVoteLA

ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ 
Holly L. Wolcott, Քաղաքի Քարտուղար

Petty Santos,Գործադիր Տնօրեն

Jinny Pak, Ընտրական Բաժանմունքի ղեկավար

Քաղաքի Քարտուղարի 
Ծառայություններ

-  Բիզնեսի բարելավման շրջաններ,

-  Քաղաքի Արխիվների և Գրանցումների 

կենտրոն,

-  Քաղաքի Խորհրդի ժողովներ և օրակարգեր,

-  Քաղաքային ընտրություններ,

-  Խորհրդի և հանրային ծառայություններ:

Քաղաքի Քարտուղարի Գրասենյակի
Ընտրությունների Բաժին

555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

(2 13 ) 978-0444  |  (888) 873-1000
(800) 994-8683 (Բազմալեզու թեժ գիծ)

clerk.election@lacity.org (Email)  

Clerk.LACity.org/Elections

Los Angeles County-ում քվեարկելու 
համար 2009թ. LA County Registrar- 
Recorder/County Clerk-ի կողմից 
մշակվել է նորարարական մոտեցում՝ 
Քվեարկելու 
Լուծումներ Բոլորի 
Համար (VSAP), 
որը կոչված է 
լուծելու հնացող 
քվեարկության 
համակարգի և 
ընդլայնվող ու 
խայտաբղետ 
ընտրազանգվածի 
խնդիրները։ 

Նոր քվեարկության 
մոդելի շնորհիվ 
նախապես տպված
թղթե ցուցակները 
քվեարկության բոլոր 
կենտրոններում
կփոխարինվեն ռեալ 
ժամանակում գործող 
քվեարկողների 
ամբողջական 
բազայով, որի շնորհիվ 
քվեարկության
համար նույնիսկ 
նույնօրյա գրանցումը անչափ 
կհեշտանա։

VOTING SOLUTIONS FOR ALL PEOPLE

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 
ՆՈՐՈՎԻ

Քվեարկեք ցանկացած 
քվեարկության 
կենտրոնում LA 
County-ի տարածքում:

Լեզվական 
ամբողջական 
ծառայություններ և 
դրանց ընդլայնված 
հասանելիություն:

11 օր քվեարկելու 
համար քվեարկության 
կենտրոնների 
մեծամասնությունում:

Էլեկտրոնային 
ցուցակներ՝ ռեալ 
ժամանակում 
իրականցվող 
հարցումներով և 
նույնօրյա գրանցման 
հնարավորությունով:

Հեշտացված փոստային 
քվեարկություն՝ 
քվեաթերթիկը 
հանձնելու ավելի քան 
150 հասցեով: 

LOS ANGELES-Ի ՀԱՄԱՐ ՔՎԵԱՐԿԵԼԻՍ 
ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ ՝ 
ԿԵՆՏՐՈՆԱՑԱԾ ՔՎԵԱՐԿՈՂԻ ՎՐԱ

Իմացե՛ք ավելին՝ VSAP.lavote.net

2020

ՊԱՐԶ։ ՎՍՏԱՀԵԼԻ։ ՀԱՍԱՆԵԼԻ։ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿԸ ՏՊՈՂ ՆՈՐ ՍԱՐՔ
LOS ANGELES COUNTY-Ի ՀԱՄԱՐ։

- ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՔՎԵԱՐԿՈՂ ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՏՎԵԼ

- ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ

- 11 ՕՐ ՔՎԵԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

- ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ LA COUNTY -ՈՒՄ

- ԴՅՈՒՐԻՆ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈՍՏՈՎ

Կարգաբերելի 
սենսորային սարք

Ինտեգրված 
քվեատուփ

Սենսորային 
ստեղնաշար
ձայնային 
ուցեկցմամբ

ՔՎԵԱՐԿՈՂԻ

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

2020
ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ

CITY OF LOS ANGELES


