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Հարգարժան Պետքարտուղար Alex Padilla
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814
Լրացուցիչ ընտրությունների կառավարման պլանի մասին (EAP)
Հարգելի ՔարտուղարPadilla:
Այս նամակը ծառայում է որպես լրացուցիչ բաժին Los Angeles վարչաշրջանի Ընտրությունների
կառավարման պլանին (EAP) ուղեկցելու համար: Այս նամակն արտացոլում է
փոփոխությունները, որոնք կատարվել են կարգավորիչ պահանջները բավարարելու և COVID19 համաճարակին արձագանքելու համար ՝ կապված 2020 թ. Նոյեմբերի 3-ին կայացած
Նախագահի ընդհանուր ընտրությունների անցկացման հետ:
Los Angeles վարչաշրջանը փոփոխություններ է իրականացրել Նախագահի ընդհանուր
ընտրությունների վարչակազմում, քանի որ 2020 թ. Հունվարի 17-ին պետքարտուղարը
հաստատել է նրա EAP- ի մշակումը: Փոփոխությունները ներառում են.
•

Փոստով քվեարկության թիվը (VBM) 206-ից (տեղակայված 2020 թ. Մարտի 3-ի
Նախագահի առաջնային ընտրությունների ժամանակ) հասցնելով 402-ի: Տեղերի
ցուցակը կցվում է:.

•

•Ստեղծել 131 11-օրյա քվեարկության կենտրոն և 653 5-օրյա քվեարկության կենտրոն:
Ստեղծված քվեարկության կենտրոնների ընդհանուր թիվը 784 է: Կան 758 հստակ
հաստատություններ, որտեղ կան որոշ բնակարանային կենտրոններ: Կից
ներկայացվում է բոլոր ընտրական կենտրոնների ցուցակը.

•

Իրականացնել «Ապահով նախագահական ընտրությունների պլան» քվեարկության
բոլոր կենտրոններում, որը համահունչ է Կալիֆոռնիայի «COVID-19- ի ներքո գտնվող
ընտրությունների վարչարարության ուղեցույցին» Այս ծրագիրը մշակվել է ՝ նահանգի և
շրջանի հանրային առողջապահության պատասխանատուների հետ համահունչ
լինելու համար: Այս ծրագրի պատճենը կցվել է:
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•

•

Ընտրությունների օրենսգրքի 14201 բաժնի տակ նշված նորալեզու լեզուների
բազմալեզու ծառայությունների մատուցում. ներառյալ բենգալերեն, բիրմայերեն,
գուջարաթի, ինդոնեզերեն, մոնղոլերեն և թելուգու: Այս նոր լեզուների համար
ծառայությունները հետևյալն են.
o

Թարգմանված նյութեր պահանջող VBM ընտրողների համար մատչելի
ֆաքսիմիլային քվեաթերթիկներ.

o

Երկլեզու անձնակազմը, որը հասանելի է քվեարկության բոլոր կենտրոններում
առաջարկվող տեսակոնֆերանսի դիմումի միջոցով ընտրողներին օգնելու
համար: Այս ծառայությունն ապահովում է եռակողմ հաղորդակցություն, երբ
ընտրողները օգնություն են ստանում ինչպես երկլեզու անձնակազմից, այնպես
էլ ընտրական աշխատողներից:

o

Ընտրության նպատակային կենտրոններում անձամբ երկլեզու ընտրողների
աշխատողների հավաքագրում:

o

Քվեարկության բոլոր կենտրոններին տրված թարգմանված ցուցումները
քվեարկություն կատարելու ձևով և քվեաթերթիկների բովանդակության
բացատրությամբ:

Ընդլայնված լրատվական արշավ, որը օգտագործում է տպագիր, ռադիո,
հեռուստատեսություն, սոցիալական լրատվամիջոցներ և տնային գովազդը ՝ շրջանի
բոլոր համայնքներ հասնելու համար: Արշավն ապահովում է հիպերլոկալ էթնիկ
լրատվամիջոցների ներգրավումը մեր համայնքներում վստահելի ձայներ
օգտագործելու համար մեր հաղորդագրությունները փոխանցելու համար: Կից
ներկայացվում է մեդիա ռազմավարությունը:.

Հարցերի կամ հավելյալ տեղեկատվության կարիք ունենալու դեպքում կապվեք ինձ հետ, կամ
ձեր աշխատակազմը կարող է կապ հաստատել Կառավարության և օրենսդրության կապերի
բաժնի ղեկավար Monica Flores- ի հետ 562-462-2697 հեռախոսահամարով:
Հարգանքներով
DEAN C. LOGAN
Գրանցող-Արձանագրություն Պահող/Վարչաշրջանի Քարտուղար
Կրկնօրինակ. Վերստուգողների խորհուրդ Անդամ
Fesia Davenport, Գլխավոր Գործադիր Տնօրենի Պաշտոնակատար

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ
ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԱՆՎՏԱՆԳ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ
Los Angeles Վարչաշրջանի «Ապահով նախագահական ընտրությունների պլանը» համահունչ է Կալիֆոռնիայի
«COVID-19- ի ներքո գտնվող ընտրությունների վարչարարության ուղեցույցին» Յուրաքանչյուրը մշակվել է
համապատասխան առողջապահական մարﬕնների հետ խորհրդակցելով `օգտագործելով լավագույն
առողջապահական տեղեկատվությունը, ներառյալ ԱՄՆ-ի Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման
կենտրոնի (CDC) և Կալիֆորնիայի հանրային առողջապահության պատասխանատուների կողﬕց տրամադրված
ուղեցույցը:

Los Angeles Գրանցող-Արձանագրություն Պահող/Վարչաշրջանի
Քարտուղարը (RR/CC) կատարելու է հէտևալը
• Մշակել քվեարկության վայրի հատուկ պաշտպանության պլան:
• Վերապատրաստել աշխատողներին COVID-19- ի տարածումը սահմանափակելու
ﬕջոցառուﬓերի մասին, ներառյալ ախտորոշման համար ինքնուրույն ստուգումը և
անհրաժեշտության դեպքում տանը ﬓալը:
• Սահմանել աշխատողների կանխարգելման և ինքնազննուﬓերի ﬕջոցառուﬓեր:
• Ստեղծեք և հաղորդեք ֆիզիկական հեռավորության ուղեցույցներ:
• Իրականացնել ձեռքի լվացման, դեմքի ծածկույթի և ախտահանման
արձանագրությունները:

ԸՆՏՐՈՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Գրանցված բոլոր ընտրողները կուղարկվեն փոստով քվեարկությամբ քվեաթերթիկներ:
Los Angeles վարչաշրջանը խրախուսելու է ընտրողներին ﬓալ տանը և քվեարկել ՝ օգտագործելով
իրենց փոստի քվեաթերթիկը: Այնուաﬔնայնիվ, որոշ անհատների համար դեռ նախընտրելի կլինի
անձամբ քվեարկել: Ուր էլ որ առաջարկվի անհատական քվեարկություն, ﬔնք հետևելու ենք
նահանգի և շրջանի հանրային առողջության և անվտանգության ուղեցույցներին ՝ ապահով
քվեարկության ﬕջավայր ստեղծելու համար:

COVID-19 տեղեկատվություն անձամբ քվեարկելու համար.:
• Ընտրողները պետք է ունենան դեմքի ծածկույթ, երբ գտնվում են քվեարկության կենտրոնում
կամ հերթում են սպասում:

• Հարցման դեպքում ընտրողների համար հասանելի կլինեն դեմքի ծածկոցներ և ձեռնոցներ:
• Ձեռքերի մաքրման ﬕջոցները կտրամադրվեն Ընտրողների կենտրոնի մուտքի և ելքի պահից:
Քվեարկության ընթացքում առանցքային կայաններում հասանելի կլինի նաև ձեռքի մաքրող
ﬕջոց:

• Սոցիալական հեռավորությունը կիրականացվի հերթում սպասելիս և գրանցման և
քվեարկության ողջ ընթացքում:

• Էլ-ընտրագրքերը և քվեաթերթիկների նշման սարքերը մաքրվելու են յուրաքանչյուր ընտրողից
հետո:

• Ընտրողները կխրախուսվեն ﬕջոցներ ձեռնարկել ընտրությունների գործընթացն
արագացնելու համար ՝ ընտրողների կենտրոնում իրենց ժամանակը սահմանափակելու
համար: Սա ներառում է նախապես ընտրողների գրանցումը ստուգելը, ընտրությունները
նախանշելու համար Ինտերակտիվ նմուշի քվեաթերթիկը (ISB) օգտագործելը և նրանց նմուշ
քվեաթերթիկը բերելը `ընտրողների ստուգուﬓ արագացնելու համար:

• Ընտրողները կխրախուսվեն հնարավորության դեպքում օգտվել վաղ քվեարկությունից և
քվեարկել ոչ պիկ ժաﬔրին:

• Մայթեզերք քվեարկությունը կշարունակի հասանելի լինել այն ընտրողների համար,
ովքեր չեն կարող մուտք գործել Ընտրողների կենտրոն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք LAVote.net

Անվտանգ
քվեարկեք
տանը,
հնչացրեք
ձեր ձայնը:

ԱՆՎՏԱՆԳ ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ
ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Ընտրական աշխատողները կվերապատրաստվեն
իրականացնելու հետեւյալ ուղեցույցը:
• Տանը գտնվելու ընթացքում հետևեք կանխարգելիչ
ﬕջոցառուﬓերին, որոնք կօգնեն սահմանափակել OVID-19- ի
տարածումը:

• Մի գնացեք քվեարկության կենտրոն, եթե ախտորոշված է
COVID-19, սիմպտոմատիկ կամ դրական հիվանդի հետ կապի ﬔջ
նախորդ 14 օրվա ընթացքում:

• Ինքնազննման հաստատում ՝ որպես աշխատողի աﬔնօրյա
մուտքի ﬕ մաս:

Քվեարկության կենտրոնի դասավորությունը
• Յուրաքանչյուր վայրի համար կստեղծվի Քվեարկության
կենտրոնի անհատական դասավորություն, որը
հնարավորության սահմաններում ապահովում է 6 ֆտ
ֆիզիկական հեռավորությունը ընտրողների կենտրոնում

• Միակողմանի երթևեկություն:
• Առանձնացված երթուղիներ `հնարավորության դեպքում, մուտքի
և ելքի համար:

• Դռները կﬓան բաց:
• Պատուհանները կբացվեն հնարավորության դեպքում օդի
շրջանառությունը ﬔծացնելու համար:

• Հաճախակի լվացեք ձեռքերը կամ օգտագործեք ձեռքի մաքրող
ﬕջոց, որտեղ ջուրն ու օճառն անհասանելի են:

• Հագեք պաշտպանիչ սարքավորուﬓեր, ներառյալ դեմքի
ծածկոցները, դեմքի վահաններ և ձեռնոցներ:

• Սահմանեք ոչ կոնտակտային նորﬔր, որպեսզի աշխատողները
խուսափեն ողջունել գործընկերներին և ֆիզիկական շփում
ունեցող ընտրողներին. «Հեռավորությունը սկսվում է բարևից»:

• Հաճախակի մաքրեք աշխատանքային իրերը և սովորաբար
օգտագործվող մակերեսները:

• Մաքրեք էլեկտրոնային գրքույկներն ու քվեաթերթիկների նշման

• Տեղադրման տեղամասերը և քվեաթերթիկների նշման սարքերը
կտեղադրվեն ֆիզիկական հեռավորություն ստեղծելու համար:

• Յուրաքանչյուր ընտրական կենտրոն մուտքի մոտ կունենա
կանգառի կայան, որտեղ ընտրողներին կտրամադրվի ձեռքի
մաքրող ﬕջոց: Անհրաժեշտության դեպքում ընտրողների համար
հասանելի կլինեն դիմակներ և ձեռնոցներ: Ընտրող աշխատողը
տեղակայվելու է այստեղ `ընտրողներին հատուկ
նախազգուշական ﬕջոցներ հիշեցնելու համար:

• Եթե եղանակը թույլ տա, հաստատությունում ընտրողների թիվը
կսահմանափակվի դրսում տեղաշարժվելու ﬕջոցով:

սարքերը նախքան օրվա սկիզբը, յուրաքանչյուր ընտրողից հետո,
ժամային գրաֆիկով և փակման ժամանակ:

• Նվազագույնի հասցնել ընդհանուր օբյեկտների մշակումը:
• Սահմանափակեք ոչ անհրաժեշտ այցելուներին ընտրողների
կենտրոն:

• Հատուկ ուշադրություն դարձրեք սարքավորուﬓերը
ախտահանելուն `նախքան հաշմանդամություն ունեցող
ընտրողները օգտագործելը, քանի որ նրանք կարող են փոխազդել
սարքավորուﬓերի հետ տարբեր ձևերով, և ոմանք կարող են
ունենալ բացառիկ առողջական խոցելիություն: Քվեարկության
սարքավորուﬓերի մատչելիության հսկողությունը մաքրվելու է
յուրաքանչյուր օգտագործուﬕց առաջ և հետո:

• Սարքի ականջակալների ﬔկանգամյա օգտագործման ականջի
ծածկոցները կտրամադրվեն և կփոխարինվեն յուրաքանչյուր
օգտագործուﬕց հետո:

ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐ
• Ցուսանակներ ընտրողներին, դիտորդներին և
աշխատողներին ֆիզիկական հեռավորության, դեմքի
ծածկույթների և ոտքերի երթևեկության նորացված ձևերի
մասին հիշեցնելու համար:
• Պարզ ցուցանակ համապատասխան հեռավորությունները
նշելու համար:
• Տեղադրվել է մուտքը խիստ տեսանելի վայրերում:
• Կտեղադրվեն տեսողական նշաններ (օրինակ հատակի
գծանշուﬓեր, գունավոր ժապավեն կամ ցուցանակներ) ՝
աշխատողներին և ընտրողներին համապատասխան
հեռավորությունը հիշեցնելու համար:

ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐՇ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ՈՒՂԻՂ ՀԱՂՈՐԴԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Վարչաշրջանի լրատվական արշավը կներառի հետևյալ բաղադրիչները.
• Փոստով քվեարկության ժամանակ COVID-19- ի ազդեցությունից խուսափելու անվտանգ ընտրություն է:
• Քվեաթերթիկը փոխարինելու կամ այլընտրանքային տարբերակներ կան `քվեարկություն կատարելու համար քվեարկություն
կատարելու հարցում, առանց քվեարկության կայք մուտք գործելու, ներառյալ փոխարինման հայցելու ընթացակարգերը,
արկղերը և մայթեզերք քվեարկությանը:
• Եթե դուք պետք է քվեարկության վայր մուտքագրեք, խնդրում ենք.
- Օգտագործեք դեմքի ծածկույթ:
- Պահպանեք առնվազն 6 վոտք ֆիզիկական հեռավորություն մարդկանցից որոնք ձեր տնից չեն:
- Օգտագործեք ձեռքի մաքրող ﬕջոց նախքան գրանցման կայանին մոտենալը և քվեարկելուց հետո:
- Հետևեք քվեարկության վայրում տրամադրված ցանկացած լրացուցիչ ցուցուﬓերի:
Այս ծրագիրը ծառայում է որպես ելակետային: RR / CC Անվտանգ Նախագահական Ընտրությունների Պլանը կշարունակի աճել և ընդլայնվել, քանի որ
նոր ուղեցույցներ և առաջարկություններ շարունակում են դուրս գալ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք LAVote.net

Նոյեմբեր 2020
Վճարովի Լրատվական Արշավ
Գրանցող-Արձանագրություն Պահող/Վարչաշրջանի Քարտուղ
21 Հուլիսի, 2020թ.
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2020 թվականի մարտ ամսվա
լրատվական արշավի ակնարկ
• Ուղղակի փոստեր
• Հեռուստատեսային Գովազդներ
430 Միլիոն
• Ռադիոհաղորդուﬓեր
• Գովազդային Վահանակներ
Հրատարակություններ
• Տպագրված Գովազդներ
• Տարանցիկ Գովազդներ
• Թվային Լրատվաﬕջոցների Գովազդներ
• Սոցիալական Լրատվաﬕջոցների Գովազդներ
• Էլեկտրոնային ծանուցուﬓեր
LAVote.net

Բարելավուﬓեր նոյեմբեր ամսվա
լրատվական արշավի համար
• Հիպերֆոկուսը տեղական և բազմալեզու համայնքների վրա
• Ընդլայնել ﬔր թվային հետքը թվային գովազդային
լանդշաֆտներում և սոցիալական լրատվաﬕջոցների
հարթակներում
• Օգտագործել գործընկերություն (ներ) ը անգլերենի և
բազմալեզու լսարանի համար հաղորդագրությունների
հետազոտման և ստեղծագործական զարգացման գործում
• Օգտագործեք ﬔկ գործակալություն կամ գործակալություններ
հետազոտություն, ստեղծագործական զարգացում,
ռազմավարություն և հաշվետվություններ տանելու համար
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Նոյեմբեր ամսվա հիﬓական
հաղորդագրությունները
• COVID-19 ﬕջավայրում վարչաշրջանը յուրաքանչյուր
գրանցված ընտրողի կուղարկի փոստով քվեարկող
քվեաթերթիկ `ապահովելու համար, որ նրանք ունենան
անվտանգ և մատչելի քվեարկության տարբերակ:
• Մենք կխրախուսենք ընտրողների մասնակցությունը
վերադարձնելու Քվեարկությունը փոստով քվեաթերթիկի
ﬕջոցով
• Անձի քվեարկության տարբերակները հասանելի կլինեն
ապահով և մատչելի Քվեարկության կենտրոններում
• Քվեարկեք ՎԱՂ - անկախ նրանից՝ փոստով, թե անձամբ
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Ուղղակի Փոստեր Սկիզբնային Իրազեկում
ՈՒՂՂԱԿԻ ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԱՌԱՔՈՒՄՆԵՐ ԲՈԼՈՐ ԳՐԱՆՑՎԱԾ
ԸՆՏՐՈՂՆԵՐԻՆ
Փոստային Առաքում #1
• Քվեարկեք փոստով իրազեկման ծանուցման մասին և բնակության
հաստատում
• Փոստը կներառի փոստային վճարովի քարտ, որը թույլ կտա ընտրողներին,
ովքեր տեղափոխվել են, թարմացնել իրենց բնակության վայրը և փոստային
հասցեն
• Փոստարկղում առաքումը սկսվում է. Երկուշաբթի, հուլիսի 27-ին

Փոստային Առաքում #2
• Քվեարկեք փոստով իրազեկման ծանուցման և լեզվի նախապատվության մասին
դիմում
• Փոստը կներառի փոստային վճարովի քարտ, որը ընտրողներին
հնարավորություն է տալիս իրենց ընտրական նյութերը ստանալ 18 լեզուներից
ﬔկով
• Փոստարկղում առաքումը սկսվում է. Երկուշաբթի, օգոստոսի 10-ին
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Քվեարկությունը Կենտրոնի Գիրք
• Մեր գրասենյակը յուրաքանչյուր փոստային հովանավորի
կուղարկի ﬕ գիրք, որը պարունակում է նոյեմբեր ամսվա
համար քվեարկության կենտրոնների բոլոր տեղամասերը
• Գիրքը կներառի տեղեկատվություններ այն մասին, թե ինչպես
ենք ﬔնք ապահով պահելու քվեարկությունը ընտրողների և
ընտրական աշխատակազﬕ համար COVID-19 ընթացքում
• Հաղորդագրությունները կներառեն, թե ինչպես կարող են
քվեարկելու իրավունք ունեցող ընտրողները գրանցվել
• Այս գրքի փոստային առաքման ամսաթիվը հոկտեմբերի 12-ն է
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Վճարովի Լրատվական Արշավ
• Մեր գրասենյակը նախաձեռնել է զրույցներ երեք
գործակալությունների հետ, որոնք մասնագիտանում են
սոցիալական շարժման, լայնածավալ լրատվական
շուկաների և տեղական էթնիկ լրատվաﬕջոցների ﬔջ: Այդ
երեք գործակալությունները ներառում են.
• Fenton
• iHeart Media
• LA Ethnic Round Table
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Fenton
Ղեկավարել վճարովի լրատվական արշավը
հաղորդագրությունների, փորձարկուﬓերի, ռազմավարության,
ստեղծագործական զարգացման և լրատվաﬕջոցների
տեղակայման ոլորտում:
Ստեղծել |Փորձարկել |Արտադրել

• Հաղորդագրություններ
• Հաղորդագրության
Փորձարկում

Գրաֆիկ |Պահուստային |Տեղակայել

• Տեղական առաջնորդներ և
ազդեցիկներ
• Թվային Գովազդներ

• Արվեստի Գործեր

• Սոցցանցերի Գովազդներ

• Ստեղծագործական
Ակտիﬖեր

• Տպագիր և տանից դուրս
գովազդները

• Համագործակցի
Վայրէջքային Էջ

• Էլեկտրոնային և SMS
հաղորդակցություններ

Հետեվել | Վերլուծել | Արտադրել

• Պարբերաբար տրամադրեք (աﬔն օր /
շաբաթական) հաշվետվություններ
վճարովի լրատվաﬕջոցների
ակտիﬖերի վերաբերյալ
• Ներկայացրեք առաջարկություններ,
եթե / երբ լրատվաﬕջոցները
ճշգրտման կարիք ունեն
• Ստեղծել, տրամադրել և ներկայացնել
մանրամասն վճարովի լրատվության
զեկույց
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iHeart Լրատվաﬕջոցներ
iHeart Լրատվաﬕջոցներն ընդունելու է հաստատված հաղորդագրությունների և
ստեղծագործական ﬕջոցները և դրանք ռազմավարականորեն տեղադրելու
ստորև նշված ալիքների ﬕջով և առաջնորդելու հայտնի մարդկանց և
մարզիկների ազդեցության նախաձեռնությունը:
Գրաֆիկ | Պահուստային | Տեղակայել

Կապել | Պահուստային | Իրականացնել

• Հեռուստատեսային գովազդը ՝
հեռարձակվող և կաբելային
• Ռադիո գովազդը ՝ ցանցից ներս
և դուրս
• Թվային ռադիոյի գովազդներ
`ցանցից ներս և դուրս

• Հայտնի մարդկանց և
մարզիկների հավանությունը
• Կայանի և հայտնի մարդկանց
սոցիալական լրատվաﬕջոցներ
• Վիրտուալ իրադարձությունների
ինտեգրում
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Los Angeles Էթնիկ լրատվաﬕջոցների կլոր սեղան
Հիպեր-տեղական և էթիկական mediaԼՄ-ների ղեկավարում և
իրազեկման ջանքեր:
Գրաֆիկ | Պահուստային | Տեղակայել
• Տեղական էթնիկ լրատվական ﬕջոցներ
• Տեղական էթնիկական տպագրություն
• Տեղական էթնիկ ռադիո
• Տեղական էթնիկական տեղեկատվություն
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Հիﬓական ժամանակացույցեր
Ընտրությունների ժամանակացույցեր

Վճարովի ﬔդիայի փուլի ժամանակացույց

• Սեպտեմբերի 24-ին
• Նմուշ Քվեաթերթիկների փոստային
առաքում
• Հոկտեմբերի 5-ին
• Սկսվում է փոստային քվեարկության
քվեաթերթիկների ուղարկումը
• Հոկտեմբերի 19-ին
• Գրանցման փակումը
• Հոկտեմբերի 24-ին
• Սկսվում է անձամբ քվեարկությունը
• Հոկտեմբեր 31-ին
• Բացվում են բոլոր քվեարկության
կենտրոնները

• I փուլ - հուլիսի 27-ից սեպտեմբերի 1-ը
• Հետազոտություն և մշակում

• II փուլ - սեպտեմբերի 1-ից սեպտեմբերի 20-ը
• Ընտրողների կրթություն
• III փուլ - սեպտեմբերի 21-ից հոկտեմբերի 18-ը
• Ընտրողների գրանցում և քվեարկություն
փոստով

• IV փուլ - հոկտեմբերի 19-ից նոյեմբերի 3-ը
• Դուրս եկեք / ﬓացեք ներսում և քվեարկեք

• V փուլ - նոյեմբերի 4-ից նոյեմբերի 30-ը
• Վերլուծություն և զեկույց
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Շնորհակալություն

Հարցե՞ր:
Dean Logan – Գրանցող-Արձանագրություն Պահող/Վարչաշրջանի Քարտուղ
Epifanio “Epi” Peinado – Ժrամանակավոր գործողությունների ղեկավար
Monica Flores – Կառավարության և օրենսդրության գործերի կառավարիչ
Mike Sanchez – Լրատվաﬕջոցների և հաղորդակցություն ղեկավյր

LAVote.net

