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Քվեարկության 
կառավարման պլան 
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ԱԿՆԱՐԿ

• Ներածություն
• Քվեարկողի ընտրության մասին օրենք
• VCA-ի (Քվեարկողի ընտրության մասին օրենք) կիրառումը 

LA վարչաշրջանում
• Քվեարկողների կրթումը և իրազեկումը
• Քվեարկության կենտրոնները և Փոստային քվեարկության 

հանձնման տուփերի վայրերը
• Քվեարկության կենտրոնի դասավորության, 

սարքավորումները և անձնակազմը
• Անվտանգության և արտակարգ իրավիճակներում գործելու 

պլան
• Շարժվելով առաջ
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Ընտրողների ընտրության օրենք (VCA)

VCA-ն ապահովում է վարչաշրջանների համար այնպիսի 
հիմնարար շրջանակ, որը թույլ է տալիս ընտրողներին 
առաջարկել ընդլայնված հնարավորություններ՝ ապահովելով 
ավելի մեծ ճկունություն և հարմարավետություն:  

VCA-ի մոդելի հիմնական տարրերն են՝
• Անձնական քվեարկության ճկուն տարբերակներ
• Բարելավված ծառայություններ 

քվեարկողների համար և
քվեարկության կենտրոններում 
ցուցաբերվող օգնություն

• Ընդլայնված քվեարկություն փոստով (VBM) 
ծառայություն
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Քվեարկողների կրթումը և իրազեկումը

Կազմիր քվեարկության պլան
• LA վարչաշրջանը կշարունակի 

անցկացնել «ծավալուն ձայն» կրթական 
և իրազեկման արշավը, որը կոչ է անում 
ընտրողներին կազմել քվեարկության 
պլան:

• Քարոզարշավը կներգրավի ընտրողներին 
իրենց մայրենի լեզվով և հարթակներում, 
որտեղ նրանք ծանոթանում են 
նորություններին կամ զվարճանում



LAVOTE.GOV

Քվեարկողների կրթումը և իրազեկումը

Քարոզարշաշի 
հաղորդագրությունները
• Քվեարկողներին իրենց ընտրական իրավունքները, 

քվեարկողների գրանցման, անվտանգ 
քվեարկության տարբերակների և վստահելի 
ռեսուրսների մասին սովորեցնելը

• Հեշտ է հասկանալ և արձագանքել տարբեր 
գրագիտության և կրթական մակարդակներում

• Թարգմանեք հաղորդագրությունները մինչև 
18 լեզուներով՝ հաշվի առնելով մշակութային 
արժեքները, լեզվական բազմազանությունը և 
հիմնական բնակչության նորմերը
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Քվեարկողների կրթումը և իրազեկումը

Հաղորդակցության միջոցներ
• Հեռուստատեսություն և ռադիո
• Տպագիր մամուլ
• Թվային լրատվամիջոցներ
• Սոցիալական ցանցեր
• Գովազդային նամակագրություն
• Արտաքին գովազդի միջոցներ
• Տաքսի/Տրանսպորտային 

ընկերություններ
• Ինֆլուենսերներ և վստահված մեսենջերներ
• Ուղիղ նամակագրություն
• LAVOTE.GOV
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Քվեարկողների կրթումը և իրազեկումը

Համայնքի ներգրավվածությունը և 
տեղական էթնիկ լրատվամիջոցները
• LA վարչաշրջանը շարունակելու է ներգրավել և օգտագործել մեր համայնքի 

գործընկերային հարաբերությունները, շահերի պաշտպանության կոմիտեները և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ քարոզարշավի 
հաղորդագրությունների և ստեղծագործական նյութերի մասին իրազեկման և 
տարածման համար՝ քարոզարշավի ժամկետների և ռազմավարության համաձայն

• LA վարչաշրջանը շարունակելու է համագործակցել տարբեր տեղական էթնիկ 
լրատվամիջոցների և հրատարակությունների հետ՝ ապահովելու ընտրողների 
կրթման ու իրազեկման մատչելիությունը քվեարկողների համար, որոնց հիմնական 
լեզուն այլ է, քան անգլերենը

• Թվային գործիքակազմը կշարունակի շրջանառվել և հասանելի կլինի (19 
լեզուներով) բոլոր գործընկերներին, ովքեր ձգտում են կրթել իրենց ընտրողներին և 
համայնքները
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Քվեարկության կենտրոնների և Փոստային 
քվեարկության հանձնման տուփերի վայրերը

Քվեարկության կենտրոններ
• Քվեարկության կենտրոնի տեղադրում

o RR/CC-ն կիրառում է 14 չափորոշիչներ Քվեարկության 
կենտրոնի կատարյալ տեղակայումը որոշելիս

• Los Angeles-ի վարչաշրջանի օբյեկտի գնահատում
o RR/CC-ը (Գրանցող-Արձանագրություն 

պահող/Քաղաքի քարտուղար) իրականացնում է 
համապարփակ հարցումներ յուրաքանչյուր 
հնարավոր կայքի վերաբերյալ՝ ապահովելու 
հասանելիությունը, համապատասխան հզորությունը 
և ցանցային միացումը

• Քվեարկության կենտրոնի աշխատանքային ժամերը
o Բաց են ընտրությունների օրվանից 10 օր առաջ, բաց 

են ընտրության օրն առնվազն 9 ժամ, առավոտյան 
7:00-ից մինչև երեկոյան 8:00

L.A. 
վարչաշրջան
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Քվեարկության կենտրոնների և Փոստային 
քվեարկության հանձնման տուփերի վայրերը

Քվեատուփեր
• Ըստ VCA-ի, քվեատուփերը պետք է 

լինեն՝
o Ապահով, հասանելի և տեղակայված 

հասարակական տրանսպորտի 
երթուղիներին հնարավորինս մոտ

o Բաց սովորական աշխատանքային 
ժամերին առնվազն 29 օր առաջ և 
ներառյալ ընտրությունների օրը

o Առնվազն մեկ քվեատուփը պետք է 
հասանելի լինի օրական առնվազն 12 
ժամ, ներառյալ սովորական 
աշխատանքային ժամերը

ԱՅՍ ՔՎԵԱՏՈՒՓԸ ԿԵՂԾԵԼԸ 
ՔՐԵՈՐԵՆ ՊԱՏԺԵԼԻ ԱՐԱՐՔ 

Է:

(CA ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 18500)
Եթե այս տուփը լիքն է, վնասված է կամ հարցեր 

ունեք, դիմեք մեզ 1-800-515-2666 
հեռախոսահամարով, Տարբերակ 2

ԱՅՍ ՔՎԵԱՏՈՒՓԸ ԿՓԱԿՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՕՐԸ՝ ԵՐԵԿՈՅԱՆ 8։00-ԻՆ։ 

Ոչ մի քվեաթերթիկ չի ընդունվի ընտրությունների օրը երեկոյան 
ժամը 8:00 - ից հետո, եթե միայն հերթում չկան ընտրողներ կամ 

ընտրատեղամասերի փակման ժամանակը չի երկարաձգվել 
դատարանի որոշմամբ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ.
ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ/ԿԱՄ 

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԽԵՂԱԹՅՈՒՐՈՒՄՆ 
ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԵՆ:

Խախտումները պատժվում են տուգանքներով և/կամ 
ազատազրկմամբ:

Նախընտրական քարոզչության արգելքների մասին և 
քվեարկության գործընթացում կոռուպցիոն երևույթների մասին 

լրացուցիչ տեղեկության համար այցելեք LAVOTE.GOV

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ ՉԵՆ ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ
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Քվեարկության կենտրոնի դասավորությունը, 
սարքավորումները և անձնակազմը

Կադրային լոգիստիկայի և բազմալեզու 
ծառայությունների ապահովում
• Յուրաքանչյուր քվեարկության կենտրոնում կլինի 5-ից 

մինչև 27 ընտրական աշխատող՝ կախված բաց օրերի 
և ժամերի քանակից

• Մինչև ութ (8) երկլեզու աշխատակից Քվեարկության 
կենտրոնում կամ դրա մոտ

• Ընտրական աշխատողի որոշակի դերը քվեարկության 
կենտրոնում

o Առաջատար մասնագետ, առաջատար օգնական, հերթի 
վերահսկիչ, կանգառի ծառայող, գրանցող քարտուղար, 
ընտրատեղամասի դիտորդ, դաշտային աջակցության տեխնիկ, 
միջանկյալ քարտուղար / VBM գործավար
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Քվեարկության կենտրոնի դասավորությունը, 
սարքավորումները և անձնակազմը

Քվեարկության կենտրոնի հասանելիություն
• Յուրաքանչյուր Քվեարկության 

կենտրոնում կտեղադրվեն BMD-ներ, 
որոնք լիովին հասանելի են 
քվեարկության սարքեր են

• Ընտրական բոլոր աշխատակիցները 
կվերապատրաստվեն սահմանափակ 
հնարավորություններով ընտրողներին 
օգնություն ցուցաբերելու համար

• Քվեարկության կենտրոններում 
հասանելի հատուկ սարքեր
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Քվեարկության կենտրոնի դասավորությունը, 
սարքավորումները և անձնակազմը

Քվեարկության կենտրոնի դասավորությունը
• Վարչաշրջանը Քվեարկության կենտրոնների համար 

օգտագործելու է երեք չափի տարբերակ

Փոքր 1,775 – 3,274 ք. ֆ 15 – 20 BMD-ներ

Միջին 3,275 – 4,499 ք. ֆ 25 – 30 BMD-ներ

Մեծ >4,500 ք. ֆ 35 – 45 BMD-ներ
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Անվտանգության և արտակարգ 
իրավիճակներում գործելու պլան
Անվտանգության մեթոդներ և 
ստանդարտներ
• Քվեարկության կենտրոններում 

անցկացված ամբողջ քվեարկությունը 
կհամապատասխանի պետական 
անվտանգության չափանիշներին, RR/CC-
ի անվտանգության ընթացակարգերին, 
California-ի Ընտրական օրենսգրքին և 
California-ում քվեարկության համակարգի 
օգտագործման ընթացակարգերին
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Անվտանգության և արտակարգ 
իրավիճակներում գործելու պլան
Քվեարկության կենտրոնի աջակցություն
• Ամբողջ անձնակազմն, այդ թվում նրանք, ովքեր աշխատում 

են քվեարկության կենտրոնում, ինչպես նաև նրանք, ովքեր 
տեխնիկական և այլ աջակցություն են ցուցաբերում, 
լայնածավալ վերապատրաստում կանցնեն հետևյալ 
հարցերի շուրջ.

o Քվեարկության սարքավորումների շահագործում 
o Քվեարկության կենտրոնի կահավորում
o Քվեարկողների աջակցություն և ուղղորդում 
o Զգայուն սարքավորումների աշխատանքի ապահովում
o Պատշաճ ընթացակարգեր արտակարգ իրավիճակների դեպքում
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Անվտանգության և արտակարգ 
իրավիճակներում գործելու պլան
Կիբերանվտանգություն
• RR/CC ՏՏ թիմն ներդրել է կառավարման, ռիսկերի 

և նորմատիվ պահանջներին 
համապատասխանության (GRC) կառուցվածքը

• RR/CC-ն ունի գործառնական անվտանգության 
ցանց և կիրականացնի մշտադիտարկում

• Էլեկտրոնային քվեարկության գրքերը 
կառավարվում են կենտրոնացված և գրանցված 
են երթուղիչների սպիտակ ցուցակում

• Ստեղծվել է օպերատիվ անվտանգության կենտրոն 
(SOC) հատուկ ընտրությունների համար:
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Անվտանգության և արտակարգ 
իրավիճակներում գործելու պլան
Արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլան
• RR/CC-ն ունի ապահով պլան արտակարգ 

իրավիճակների համար՝ Քվեարկության 
կենտրոնում ցանկացած խափանում վերացնելու 
համար

o Քվեարկության շարժական կենտրոնի 
տեղակայում

o Տեղեկացնել իրավապահ մարմիններին և 
պետական քարտուղարի գրասենյակին 
(անհրաժեշտության դեպքում)

o Տրամադրել լրատվամիջոցների թարմացումները՝ 
ընտրողներին իրազեկման համար

o Ցուցանակներ և աշխատակիցներ՝ ընտրողներին 
ուղղորդելու այլընտրանքային վայրեր
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Շարժվելով առաջ
• Los Angeles վարչաշրջանի 

ընտրազանգվածը կշարունակի աճել 
և դիվերսիֆիկացվել

• RR/CC-ն մնալու է ճկուն, 
արձագանքող, թափանցիկ և 
շարունակելու է օգտագործել 
մարդկային և հասարակական 
կողմնորոշում ունեցող մոտեցում՝ 
լավագույնս բավարարելու 
վարչաշրջանի ընտրողների 
կարիքները
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