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ТОЙМ

• Удиртгал
• Сонгогчдын Сонголтын Тухай Хууль
• LA Тойрог дахь VCA-ийн Хэрэгжилт
• Сонгогчийн Боловсрол ба Суртал Нэвтрүүлэг
• Санал Өгөх Төвүүд ба Санал Үлдээх Хайрцгийн

Байршлууд
• Санал Өгөх Төвийн Бүдүүвч, Тоног Төхөөхөмж ба

Ажилтнууд
• Хамгаалалт ба Санамсаргүй Тохиолдлын Төлөвлөгөө
• Урагшлан Ахихуй



LAVOTE.GOV

Сонгогчдын Сонголтын тухай Хууль (VCA)

VCA нь тойргуудад илүү уян хатан байдал, тав тухыг 
хангах замаар сонгогчдод өргөтгөсөн сонголтуудыг 
санал болгох үндэс суурийг бүрдүүлдэг.  

VCA загварын цөм элемнетэд дараах зүйлүүд багтана: 
• Биеэр ирж санал өгөх уян хатан сонголтууд
• Сайжруулсан сонгогчийн үйлчилгээ ба туслалцааг 

Санал Өгөх Төвүүд дээр үзүүлдэг
• Шуудангаар Санал Өгөх (VBM) 

Өргөтгөсөн үйлчилгээ
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Санал өгөх төлөвлөгөө боловсруул
• LA Тойрог нь сонгогчдыг санал өгөх 

төлөвлөгөө боловсруулахад уриалсан “дуу 
хоолойгоор тойрон хүрээлэх” хэмээх 
сонгогчийн боловсрол ба суртал 
нэвтрүүлгийн аяныг үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлнэ

• Энэхүү кампанит ажил нь сонгогчдыг 
төрөлх хэлээрээ мэдээ, үзвэр үйлчилгээ 
авдаг платформ дээр татан оролцуулна.

Сонгогчийн Боловсрол ба 
Суртал Нэвтрүүлэг
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Аяны өгөх санаа
• Сонгогчдыг өөрсдийн санал өгөх эрхүүд, сонгогчийн 

бүртгэл, аюулгүйгээр саналаа өгөх сонголтууд, 
найдвартай эх сурвалжийг олох тал дээр боловсрол 
олгох

• Төрөл бүрийн бичиг үсгийн боловсрол ба 
боловсролын түвшнийг ойлгож, хариу арга хэмжээ 
авах

• Соёлын утга учир, хэл шинжлэлийн төрөл зүйл, 
үндсэн хүн амын гол норм нормативт илүү хамаарах 
18 хүртэл хэлэнд хэлэх санааг орчуулах

Сонгогчийн Боловсрол ба 
Суртал Нэвтрүүлэг
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Сонгогчийн Боловсрол ба 
Суртал Нэвтрүүлэг
Харилцаа Холбооны Хэрэгсэл
• Олон Нийтийн Мэдээллийн Хэрэгсэл
• Хэвлэл Мэдээллийн Хэрэгсэл
• Сошиал Медиа
• Э-мэйл Маркетинг
• Гадна Зар Сурталчилгаа
• Райдшейр/Тээврийн Компаниуд
• Инфлүнсерүүд Ба Итгэмжлэгдсэн Элчүүд
• Шууд Шуудан
• LAVOTE.GOV
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Олон Нийтийн Оролцоо ба Орон Нутгийн Угсаатны
Хэрэгсэл
• LA Тойрог аяны өгөх санаа болон бүтээлч материалуудыг аяны цаг хугацаа ба

стратегитай тохируулан түгээн тараахын тулд олон нийтийн түншлэл, зөвлөх
хороод, орон нутгийн засгийн газрын агентлагуудыг үргэлжлүүлэн оролцуулж,
хөшүүрэгдэх болно

• LA Тойрог нь Англи хэлнээс өөр хэлийг үндсэн хэлээ болгон ярьдаг сонгогчдод 
сонгогчийн боловсрол мэдлэгийг олгож байгаа эсэхийг бататгах үүднээс орон 
нутгийн төрөл бүрийн угсаатны хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн сүлжээ ба станцтай 
хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлнэ

• Дижитал хэрэгслүүдийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, сонгогчид болон олон нийтийг 
сургах хүсэлтэй бүх түншүүдэд (19 хэл дээр) ашиглах боломжтой болно

Сонгогчийн Боловсрол ба 
Суртал Нэвтрүүлэг
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Санал Авах Төвүүд ба Санал Үлдээх 
Хайрцгийн Байршлууд
Санал Өгөх Төвүүд
• Санал Өгөх Төвийг байршуулах

o RR/CC нь хамгийн тохиромжтой Санал Өгөх 
Төвийг байршуулах газрыг тодорхойлохдоо 
14 шалгуур тавьдаг

• Los Angeles Тойргийн техник хэрэгслийн үнэлгээ
o Хандах байдал, тохирох эрчим хүч, сүлжээний 

холболтыг хангахын тулд RR/CC нь боломж 
нөөцтэй газар бүрт цогц судалгаа явуулдаг

• Санал Өгөх Төвийн ажиллах цаг
o Сонгуулийн өдрөөс 10 хоногийн өмнө нээгдэж, 

9 цагаас доошгүй хугацаагаар нээлттэй байнa 
o Сонгуулийн өдөр, өглөө 7:00 цагаас орой 

8:00 цаг хүртэл нээлттэй

LA Мужийн
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Санал Өгөх Төвүүд ба Санал Үлдээх 
Хайрцгийн Байршлууд
Санал Үлдээх Хайрцгууд
• VCA бүрийн Санал Үлдээх Хайрцгууд нь:

o Аюулгүй, ашиглахад хялбар, нийтийн 
тээврийн маршруттай аль бодох ойр 
байхаар байрлуулсан байх

o Сонгуулийн өдөр ба түүнээс 29 хоногоос 
багагүй хугацаанаас өмнө энгийн ажлын 
цагаар нээлттэй байх

o Энгийн ажлын цагийг оролцуулаад өдөрт 
хамгийн багадаа 12 цаг хүртэл нэгээс 
доошгүй Санал Үлдээх Хайрцгийг 
ажиллуулна

ЭНЭХҮҮ САНАЛЫН ХУУДСЫГ 
ХУУРАМЧААР ҮЙЛДЭХ ХҮНД ГЭМТ 

ХЭРЭГТ ТООЦОГДОНО.
(CA СОНГУУЛИЙН КОД 15800)

Хэрвэ энэ хайрцаг дүүрсэн, гэмтсэн бол эсвэл танд ямар 
нэгэн асуулт байвал 1-800-515-2668 дугаараар 

холбогдоно уу, Сонголт 2

ЭНЭХҮҮ САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ХАЙРЦАГ НЬ 
СОНГУУЛИЙН ӨДРИЙН ОРОЙН 8:00 ЦАГТ ХААГДАНА.

Сонгогчид оочирлож байгаа эсвэл шүүхийн шийдвэрээр санал 
хураалтыг хаахг хугацааг сунгаснаас бусад үед саналын хуудсыг 

Сонгуулийн өдрийн оройн 8:00 цагаас хойш хүлээн авахгүй.

АНХААРУУЛГА:
СОНГУУЛИЙН КАМПАНИТ АЖИЛ ЭСВЭЛ САНАЛ 

ХУРААЛТЫН ЯВЦЫГ ҮЙМҮҮЛЭХИЙГ ХОРИГЛОНО!

Violations subject to fines and/or imprisonment. Зөрчсөн тохиолдолд 
торгох эсвэл цагдан хорих арга хэмжээ авна.

Сонгуулийн кампанит ажлыг хориглох болон санал хураах явцыг 
үймүүлэх ажил юу багтдаг талаарх нэмэлт мэдээллийг манай 

LAVOTE.GOV вебсайтад зочилж авна уу

ШУУДАНГИЙН ТӨЛБӨР ТӨЛӨХГҮЙ
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Санал Өгөх Төвийн Бүдүүвч Тоног 
Төхөөхөмж ба Ажилтнууд
Боловсон Хүчний Хангалтын Логистик ба 
Олон Хэлний Үйлчилгээ
• Хэмжээ болон нээлттэй ажиллах өдрийн тооноос хамааран 

Санал Өгөх Төвд 5-аас 27 Сонгуулийн ажилтнуудтай байна

• Санал Өгөх Төв дотор эсвэл түүний ойролцоо найм (8) хүртэл 
тооны хоёр хэлээр яригч ажиллана

• Санал Өгөх Төвд ажиллахаар тодорхойлогдсон сонгуулийн 
ажилтан

o Ахлах, Ахлахын туслах, Оочир хянагч, Зогсох хэсгийн ажилтан, 
Бүртгэлийн ажилтан, Санал өгөх хэсгийн хянагч, Талбайн 
дэмжлэгийн техникч, Түр/VBM албан хаагч
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Санал Өгөх Төвийн Бүдүүвч Тоног 
Төхөөхөмж ба Ажилтнууд
Санал Өгөх Төвд Нэвтрэх 
Байдал
• Санал өгөх төв бүр бүрэн ажиллагаагаатай 

санал өгөх төхөөрөмж болох BMD-тэй 
байна.

• Сонгуулийн бүх ажилчдыг хөгжлийн 
бэрхшээлтэй сонгогчдод туслахаар 
бэлтгэнэ

• Хэрэглээг хялбаршуулах төхөөрөмжүүд 
Санал Өгөх Төвүүдэд байна
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Санал Өгөх Төвийн Бүдүүвч Тоног 
Төхөөхөмж ба Ажилтнууд
Санал Өгөх Төвийн Бүдүүвч
• Тойрог нь Санал Өгөх Төвүүдийн гурван өөр хэмжээний 

сонголтыг ашиглана
Жижиг 1,775 – 3,274 sq. ft 15 – 20 BMDs

Дунд 3,275 – 4,499 sq. ft 25 – 30 BMDs

Том >4,500 sq. ft 35 – 45 BMDs
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Хамгаалалт ба Санамсаргүй Тохиолдлын
Төлөвлөгөө
Хамгаалалтын Арга ба Стандартууд
• Санал Өгөх Төвүүдэд авч байгаа бүх санал

хураалтад Мужаас баталсан хамгаалталтын
стандартууд, RR/CC-ийн хамгаалталтын
журам, Califonia Сонгуулийн тухайн хууль,
Califonia санал өгөх системийг ашиглах
тухай журмыг дагаж мөрдөнө
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Хамгаалалт ба Санамсаргүй Тохиолдлын
Төлөвлөгөө
Санал Өгөх Төвийн дэмжлэг
• Санал Өгөх Төвд ажиллаж байгаа техникийн болон хууль журам 

дагах дэмжлэгийн баг зэрэг бүх ажилчид дараах өргөн хүрээний 
сургалтад хамрагдана. Үүнд:

o Санал өгөх төхөөрөмжийн ажиллагаа 
o Санал Өгөх Төвийг тохижуулах
o Сонгогчдод туслах ба үйл явцыг хангах 
o Мэдрэмтгий тоног төхөөрөмжийг хамгаалах
o Онцгой үед авбал зохих арга хэмжээнүүд
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Хамгаалалт ба Санамсаргүй Тохиолдлын
Төлөвлөгөө
Кибер Аюулгүй Байдал
• RR/CC МТ баг Засаглал, Эрсдэл, Хууль дагаж 

мөрдөх (GRC) бүтцийг авч ашиглана

• RR/CC нь ажиллагаатай сүлжээний хамгаалалттай 
бөгөөд тасралтгүй хяналтаар хангадаг

• ePollbooks нь төвлөрсөн удирдлагатай бөгөөд 
чиглүүлэгчийн жагсаалтад орсон

• Хамгаалалтын ажиллагааны төвийг (SOC) сонгууль 
зохион байгуулахад тусгайлан байгуулна



LAVOTE.GOV

Хамгаалалт ба Санамсаргүй Тохиолдлын
Төлөвлөгөө
Санамсаргүй Тохиолдлын Төлөвлөгөө
• RR/CC нь Санал Өгөх Төвд болсон аливаа эмх 

замбараагүй байдлыг шийдэх бат суурьтай 
санамсаргүй тохиолдлын төлөвлөгөөтэй байна

o Шуурхай Санал Өгөх Төвийг ажиллуулах
o Хууль сахиулах байгууллага ба Төрийн нарийн 

бичгийн даргын албанд (шаардлагатай үед) 
мэдээлнэ

o Сонгогчдыг мэдээлэлтэй байлгах үүднээс хэвлэл 
мэдээлэлд цаг үеийн мэдээ өгөх

o Сонгогчдыг өөр байршил руу чиглүүлсэн тэмдэг 
ба ажилтантай байлгах
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Урагшлан ахихуй
• Los Angeles Тойргийн сонгогчид 

тасралтгүй өсөж, төрөлжсөөр байна

• RR/CC нь хүн төвтэй, нийтэд чиглэсэн 
аргачлалаар Тойргийн сонгогчдын 
хэрэгцээг хамгийн дээдээр хангахын 
тулд хурдан шаламгай, хариу өгдөг, ил 
тод ажилласаар байх болно
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