
LAVOTE.GOV-ում առկա է այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է Ձեզ հունիսի 7-ի
նախնական ընտրություններում: Լոս Անջելեսի վարչաշրջանի գրանցման մարմնի 
ղեկավար-մատենավարը/ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ընտրությունների 
վերաբերյալ ճշգրիտ և անկողմնակալ տեղեկատվության և քվեարկության ռեսուրսների 
պաշտոնական աղբյուր է: Քվեարկությունը երբևէ ավելի հեշտ, հարմարավետ և ապահով չի 
եղել: Կարդացե՛ք, թե ինչպես եք կարող պատրաստվել քվեարկությանը:

Ինչպե՞ս պետք է գրանցվել 
քվեարկելու համար: Ե՞րբ է 
գրանցման վերջնաժամկետը:
Եթե Դուք տեղափոխվել եք, Լոս Անջելեսի 
վարչաշրջանում նորեկ եք, կամ պարզապես 
առաջին անգամ եք քվեարկելու, Դուք պետք է 
քվեարկելու համար գրանցվեք մինչև 2022թ. 
մայիսի 23-ը՝ հեռակա քվեարկության 
մասնակցություն ստանալու համար: Քվեարկության 
համար գրանցվելու ամենահեշտ տարբերակը 
LAVOTE.GOV կայքէջ այցելելն է:

Եթե ինտերնետ հասանելիություն չունեք, 
ընտրողների հաշվառման քարտերը հասանելի են 
վարչական շինությունների մեծ մասում, ինչպիսիք 
են գրադարանները կամ տրանսպորտի բաժնի 
գրասենյակները:

ՏԵՂԵԿԱՑԵՔ ՁԵՐ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ 
ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Որո՞նք են քվեարկության իմ 
ընտրանքները:
1. Փոստով քվեարկություն: Լոս Անջելեսի 

վարչաշրջանի յուրաքանչյուր գրանցված 
ընտրողի փոստով քվեաթերթիկ է ուղարկվելու 
հունիսի նախնական ընտրությունների համար: 
Քվեաթերթիկներն ուղարկելու մեկնարկը 
տրվելու է մայիսի 5-ին: Այն ամենն, ինչ պետք է 
անեք, դա այն լրացնելն է, ստորագրել 
վերդարձման ենթակա ծրարը և այն հետ 
ուղարկել: Մի՛ հապաղեք: Քվեարկե՛ք 
նախապես: 

2.  Գցել այն քվեատուփի մեջ: Դուք կարող եք 
խուսափել ընտրական տեղամասի հերթերից՝ 
նախապես քվեարկելով և Ձեր քվեաթերթիկը 
վերադարձնելով տեղակայված 400 
քվեատուփերից մեկը գցելով: Ձեզ մոտ գտնվող 
հարմար տեղանքների ցանկը ներառված է 
փոստով քվեարկելու ծրարում: 

3. Այցելեք ցանկացած ընտրական 
տեղամաս սկսած մայիսի 28-ից: Եթե 
անձամբ եք քվեարկելու, ժամանակ խնայեք 
բջջային Poll Pass-ով: Դա հարմարվետ միջոց է 
ընտրական տեղամասում ժամանակ խնայելու՝ 
ընտրություն կատարելով նախքան տանից 
դուրս գալը: Յուրաքանչյուր գրանցված 
ընտրողի առանձին նամակ է ուղարկվելու, 
որտեղ նշված է լինելու ամենամոտ ընտրական 
տեղամասերի վայրերը:

Քվեատուփերի և ընտրական տեղամասերի վայրերի 
ամբողջական ցանկը հասանելի կլինի LAVOTE.GOV 
կայքէջում:

ԱՅՑԵԼԵՔ LAVOTE.GOV 
ԿԱՅՔԷՋ ԱՎԵԼԻՆ ԻՄԱՆԱԼՈՒ 
ՀԱՄԱՐ

Ես կարո՞ղ եմ հետևել իմ 
հեռակա քվեարկությանը:
Այո: Դուք կարող եք հետևել Ձեր քվեաթերթիկի 
բոլոր քայլերին՝ անվճար բաժանորդագրվելով 
Where’s My Ballot-ին (california.ballottrax.net) 
հասցեով: Դուք ծանուցում կստանաք տեքստային 
հաղորդագրությամբ, էլփոստով կամ ձայնային 
փոստով Ձեր ուղարկած քվեաթերթիկի 
կարգավիճակի վերաբերյալ: Ձեր քվեաթերթիկը 
վերադարձնելուց հետո, Դուք նաև ծանուցում 
կստանաք, թե երբ է այն գրանցման գրասենյակ 
հասել և որ այն հաշվի է առնվելու:

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՎԱՐՉԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԲԵՎԷ ԱՎԵԼԻ 
ՀԵՇՏ ՉԻ ԵՂԵԼ


