ԲԱԶՄԱԼԵԶՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
Ընտրություններին վերաբերող կարևորագույն տերմինների

բառարան
Ներածություն
Անգլերենի սահմանափակ իմացությամբ քվեարկողներին աջակցելու
համար, այս տերմինաբանական բառարանը կազմվել է վկայագրված
թարգմանիչների կողմից՝ համապատասխան լեզուներում և թեմաներում
պատշաճ
փորձառությամբ։
Հետևողականությունը
բարելավելու
նպատակով՝ այս թարգմանությունները ուշադրությամբ ստուգվել են
համանման կարողություններով երկրորդ թարգմանչի կողմից։

Գործընթաց
Թարգմանության համար ընտրված տերմիններն ընտրություններին
վերաբերող այն բառերն են, որոնք հիմնականում օգտագործվում են Los
Angeles-ի վարչաշրջանում։ Այս տերմինաբանական բառարանն
ընդգրկում
է
ընդամենը
6,059
անգլերեն
տերմիններ
և
բառակապակցություններ, որոնք օգտագործվում են ընտրությունների
անցկացման ժամանակ։

Մեկնաբանություններ
Այս բաժանմունքը ողջունում և խրախուսում է տերմինաբանական
բառարանի և նրա բովանդակության վերաբերյալ մեկնաբանությունները։
Զանգահարեք մեզ 1-800-815-2666 Տարբերակ 3 հեռախոսահամարով։

Ծանոթություն. Ի լրումն, խնդրում ենք օգտագործել այլ աղբյուրներ այն
տերմինների համար, որոնք ընդգրկված չեն այս տերմինաբանական
բառարանում։
Armenian

English (USA)

Armenian

a No vote

"Ոչ" քվե

a vote against

Քվե՝ ընդդեմ

a vote in favor

Քվե՝ օգտին

a yes

այո

a Yes vote

"Այո" քվե

A.A. degree

Ասոցիացված անդամի աստիճան

A.S.

Գիտությունների ասոցիացված անդամի աստիճան

AARP

Թոշակառու անձանց ամերիկյան ընկերակցություն

ABA

Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցություն

abatement

մեղմացում

abolish

վերացնել

abortion rights lawyer

աբորտի իրավունքների փաստաբան

absent

բացակա

absentee ballot

բացակայի քվեաթերթիկ

absentee ballot application

բացակայի քվեաթերթիկի դիմում

absentee voter

բացակա քվեարկող

abstain

ձեռնպահ մնալ

abstention

ձեռնպահություն

abused children director

չարաշահված երեխաների տնօրեն

academic

ակադեմիական

academic and co-curricular achievement

ակադեմիական և համա-ուսումնական նվաճումներ

academic performance index

ակադեմիական կատարման ինդեքս

academy award

ակադեմիայի մրցանակ

access

հասանելիություն

Access to Campaign Materials Act

Քարոզարշավի նյութերին հասանելիության մասին օրենք

access to computers

համակարգչի հասանելիություն

accessibility

հասանելիություն

accessibility to disabled voters

հասանելիություն՝ հաշմանդամ քվեարկողների համար

accessible

հասանելի

accessible to voters with disabilities

հասանելի է հաշմանդամ քվեարկողների համար

accommodation

հարմարեցում

accordance

համապատասխանություն

account

հաշիվ

account clerk

հաշվի գործավար

account executive

հաշվի կառավարիչ

account manager

հաշվի մենեջեր

accountability

հաշվետվություն

accountable

հաշվետու

accountant

հաշվապահ

accounting

հաշվապահություն

accounting professor

հաշվապահության պրոֆեսոր

accreditation

հավատարմագրում
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accreditation parent committee

հավատարմագրման ծնողական կոմիտե

accreditation process

հավատարմագրման գործընթաց

Accrediting Commissions for Schools

Դպրոցների հավատարմագրման կոմիտեներ

Accrediting Commissions for Schools (ACS)

Դպրոցների հավատարմագրման կոմիտեներ (ACS)

accrued interest

կուտակված հետաքրքրություն

accrued unfunded liabilities

հաշվեգրված չփոխհատուցվող պարտավորություններ

accumulated contributions

կուտակված ներդրումներ

accuracy

ճշգրտություն

achievement

նվաճում

acquisition

ձեռքբերում

acquisition of real property

անշարժ գույքի ձեռքբերում

acre

ակր

acre foot

ակր ոտնաչափի

ACS

Դպրոցների հավատարմագրման կոմիտեներ

act

օրենք

act of Congress

Կոնգրեսի օրենք

acting

պաշտոնակատար

acting equalization board member

հավասարեցման խորհրդի անդամի պաշտոնակատար

acting incumbency

Գործող պաշտոնավարող

acting presiding judge

նախագահող դատավորի պաշտոնակատար

acting secretary of state

նահանգի քարտուղարի պաշտոնակատար

action by council

գործողություն՝ խորհրդի կողմից

active voter file

ակտիվ քվեարկողի գործ

activist

ակտիվիստ

actor

դերասան

actress

դերասանուհի

actuarial assumptions

ակտուարական ենթադրություններ

actuarial determinations

ակտուարական որոշումներ

actuarial experience gains and losses

ակտուարական փորձառության շահեր և կորուստներ

actuarial investigation

ակտուարական հետաքննություն

actuarial method

ակտուարական մեթոդ

actuarial services

ակտուարական ծառայություններ

actuarial standards

ակտուարական չափանիշներ

actuary

ակտուար

ad hoc commission

հատուկ հանձնաժողով

ad hoc commission on charter reform

հատուկ հանձնաժողով՝ կանոնադրական բարեփոխման համար

ad hoc committee of credential

հավատարմագրման հատուկ կոմիտե

ad valorem

համաձայն արժեքի

ad valorem property taxes

համաձայն արժեքի գույքահարկեր

ad valorem tax

համաձայն արժեքի հարկ

ADA

Հաշմանդամ ամերիկացիների օրենք

added cost

ավելացված արժեք

additional business tax

լրացուցիչ բիզնես հարկ
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additional persons signing argument

փաստարկը ստորագրող լրացուցիչ անձիք

additional persons signing argument against

դեմ փաստարկը ստորագրող լրացուցիչ անձիք

address

հասցե

adjacent

կից

adjudication

դատական որոշման կայացում

adjunct

առընթեր

adjunct professor

առընթեր պրոֆեսոր

adjustment of limits

սահմանափակումների կարգաբերում

administer

կառավարել

administration

վարչակարգ

administration building

վարչական շենք

administration lobby

վարչական լոբբի

administration of its affairs

սեփական գործերի կառավարում

administration office

վարչական գրասենյակ

administrative

վարչական

administrative code

վարչական օրենսգիրք

administrative code sections

վարչական օրենսգրքի բաժիններ

administrative cost

վարչական արժեք

administrative enforcement

վարչական հարկադրում

administrative expenses

վարչական ծախսեր

administrative hearing representative

վարչական լսման ներկայացուցիչ

administrative hearings, orders and penalties

վարչական լսում, կարգեր և տուգանքներ

administrative organization

վարչական կազմակերպություն

administrative services manager

վարչական ծառայությունների մենեջեր

administrative services supervisor

վարչական ծառայությունների վերահսկիչ

administrator

կառավարիչ

admission tax

ընդունման հարկ

admissions officer

ընդունման գրասենյակ

admitting supervisor

ընդունող վերահսկիչ

adolescent counseling services

դեռահասների խորհրդատվական ծառայություններ

adopt

ընդունել

Adopt Student Program

Ընդունել աշակերտին ծրագիր

adopted

որդեգրված

adoption date

որդեգրման ամսաթիվ

adoption date and operative date

որդեգրման ամսաթիվ և գործող ամսաթիվ

adoption of ordinances by initiative

հրամանագրերի ընդունում նախաձեռնության միջոցով

Adult and Continuing Education Community Advisory Board Մեծահասակների և շարունակական կրթության համայնքային խորհրդատվական կոմիտե
adult education teacher

մեծահասակների կրթության ուսուցիչ

adult educator

մեծահասակների ուսուցիչ

adult trial

մեծահասակների հետազոտություն

Advanced Placement (AP) Capstone Program

Advanced Placement (AP) Capstone ծրագիր

Advanced Placement Capstone Program

Advanced Placement Capstone ծրագիր

advertising

գովազդում
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advisor

խորհրդատու

advisory board member

խորհրդատվական խորհրդի անդամ

advisory bodies

խորհրդատվական մարմիններ

advisory measure

խորհրդատվական միջոց

advisory panel

խորհրդատվական խումբ

advisory vote

խորհրդատվական քվեարկություն

advisory vote only

միայն խորհրդատվական քվեարկություն

advocate

իրավապաշտպան

aerial photography technician

օդային լուսանկարչության տեխնիկ

aeronautical technician

ավիացիոն տեխնիկ

aerospace

ավիատիեզերք

aerospace contracts manager

ավիատիեզերքի պայմանագրերի մենեջեր

aerospace engineer

ավիատիեզերքի ճարտարագետ

aerospace scientist

ավիատիեզերքի գիտնական

affiant

երդմամբ հաստատված գրավոր ցուցմունք տվող

affidavit of circulator

տարածողի երաշխավորագիր

affidavit of registration

երաշխավորագրի գրանցում

affiliated

փոխկապակցված

affiliation

պատկանելիություն

affirmation

հաստատում

Affirmative Action Commission

Հաստատակամ գործողության կոմիտե

affordable

մատչելի

AFL-CIO

AFL-CIO

African-American Firefighters Association

Աֆրիկացի-ամերիկացի հրշեջների ընկերակցություն

After School Programs

Հետ-դպրոցական ծրագրեր

against

ընդդեմ

age

տարիք

agency

գործակալություն

aggregate par value

համախառն անվանական արժեք

aging

ծերացում

agreement

պայմանագիր

agricultural

գյուղատնտեսական

agricultural commissioner

գյուղատնտեսության հանձնակատար

Agricultural Council of California

California-ի Գյուղատնտեսական խորհուրդ

agriculture

գյուղատնտեսություն

AIDS

ՁԻԱՀ

air cargo agent

օդային բեռների գործակալ

air cavalry

օդային հեծելազոր

air commerce and air navigation

օդային առևտուր և օդային նավարկություն

air conditioning contractor

օդորակման կապալառու

air force colonel

ռազմաօդային ուժերի գնդապետ

air force honorable discharge

ռազմաօդային ուժերից պատվով ազատում

air force sergeant

ռազմաօդային ուժերի սերժանտ
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air traffic controller

ռազմաօդային ուժերի վերահսկիչ

aircraft

օդանավ

airline

ավիաուղի

airline crewmember

ավիաուղու անձնակազմի անդամ

airline pilot

ավիաուղու օդաչու

airport

օդանավակայան

airport neighborhood watch

օդանավակայանի թաղային հսկիչ

airport police

օդանավակայանի ոստիկան

airport revenue fund

օդանավակայանի եկամտային հիմնադրամ

airport systems developer

օդանավակայանի համակարգերի մշակող

airport transit access plan

օդանավակայանի փոխադրումների հասանելիության ծրագիր

alimony

ալիմենտ

all public terminal rail facilities

բոլոր հանրային տերմինալների երկաթգծի շինություններ

all vote-by-mail precinct

փոստով քվեարկող բոլոր ընտրատեղամասեր

allegation

մեղադրանքներ

alliance

միություն

alliance of museums

թանգարանների միություն

allocation

տրամադրում

allocation for instructional materials

դաստիարակչական նյութերի տրամադրում

allowance

նպաստ

alphabetical order

այբբենական կարգ

alteration

ձևափոխում

alterations to heritage properties

ժառանգած գույքի ձևափոխումներ

alternate

միմյանց հաջորդել

alternate residency confirmation procedure

բնակության հաստատման գործընթացի փոփոխություն

alternative

այլընտրանքային

alternative budget committee

այլընտրանքային բյուջեի կոմիտե

alternative education for high risk children

այլընտրանքային կրթություն բարձր ռիսկայնության երեխաների համար

alternative education for high risk youth

այլընտրանքային կրթություն բարձր ռիսկայնության երիտասարդների համար

alternative language needs

այլընտրանքային լեզվի կարիքներ

alumni

շրջանավարտ

amendment

փոփոխություն

American

ամերիկյան

American Association of Business Persons with Disabilities Հաշմանդամ գործարարների ամերիկյան ընկերակցություն
American Association of Retired Persons

Թոշակառու անձանց ամերիկյան ընկերակցություն

American Association of Retired Persons (AARP)

Թոշակառու անձանց ամերիկյան ընկերակցություն (AARP)

American Association of University Women

Համալսարանական կանանց ամերիկյան ընկերակցություն

American Bar Association

Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցություն

American Bar Association (ABA)

Ամերիկյան իրավաբանների ընկերակցություն (ABA)

American Cancer Society

Քաղցկեղի ամերիկյան ընկերակցություն

American Cancer Society Relay for Life Committee

Քաղցկեղի ամերիկյան ընկերակցության Փոխանցավազք՝ կյանքի համար կոմիտե

American citizenship teacher

Ամերիկյան քաղաքացիության ուսուցիչ

American Diabetes Association

Ամերիկյան շաքարախտի ընկերակցություն
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American Disabilities Act

Ամերիկյան հաշմանդամության օրենք

American dream

Ամերիկյան երազանք

American Farm Bureau Federation

Ամերիկյան ֆերմերական բյուրոյի դաշնություն

American Federation of Government Employees

Պետական ծառայողների ամերիկյան դաշնություն

American Federation of Labor-Congress of Industrial
Organizations

Արդյունաբերական կազմակերպությունների աշխատանքային կոնգրեսի ամերիկյան դաշնություն

American Federation of State, County, and Municipal
Employees

Նահանգային, վարչաշրջանային և քաղաքային աշխատողների ամերիկյան դաշնություն

American Federation of Teachers

Ուսուցիչների ամերիկյան դաշնություն

American Federation of Teachers College Guild

Ուսուցիչների քոլեջների գիլդիայի ամերիկյան դաշնություն

American government

ամերիկյան կառավարություն

American Heart Association of California

California-ի Ամերիկյան սրտի ընկերակցություն

American Hotel & Lodging Association

Ամերիկյան հյուրանոցների և կացարանների ընկերակցություն

American Independent

Ամերիկյան անկախ

American Independent Central Committee

Ամերիկյան անկախ կենտրոնական կոմիտե

American Independent Party

Ամերիկյան անկախ կուսակցություն

American Indian League and the Race Park

Ամերիկացի հնդկացիների միություն և Մրցավազքի այգի

American Legion

Ամերիկյան լեգեոն

American Little League

Ամերիկյան փոքր լիգա

American Lung Association of California

California-ի ամերիկյան թոքերի ընկերակցություն

American Medical Association

Ամերիկյան բժշկական ընկերակցություն

American Political Association

Ամերիկյան քաղաքական ընկերակցություն

American Public Works Association

Ամերիկյան հանրային աշխատողների ընկերակցություն

American Red Cross Association

Ամերիկյան կարմիր խաչի ընկերակցություն

American Sign Language

Ամերիկյան նշանների լեզու

American Sign Language (ASL)

Ամերիկյան նշանների լեզու (ASL)

American Water Works Association

Ամերիկյան ջրային աշխատանքների ընկերակցություն

American Water Works Association (AWWA)

Ամերիկյան ջրային աշխատանքների ընկերակցություն (AWWA)

American Youth Soccer Organization

Ամերիկյան երիտասարդական ֆուտբոլի կազմակերպություն

American Youth Soccer Organization (AYSO)

Ամերիկյան երիտասարդական ֆուտբոլի կազմակերպություն (AYSO)

American Zoo and Aquarium Association

Ամերիկյան գազանանոցների և ակվարիումների ընկերակցություն

American Zoo and Aquarium Association (AZA)

Ամերիկյան գազանանոցների և ակվարիումների ընկերակցություն (AZA)

Americana Precise Plan

Americana ճշգրիտ ծրագիր

Americans Elect

Ամերիկացիները ընտրում են

Americans with Disabilities Act

Հաշմանդամ ամերիկացիների օրենք

Americans with Disabilities Act (ADA)

Հաշմանդամ ամերիկացիների օրենք (ADA)

amortization period

ամորտիզացիայի ժամանակաշրջան

amortize

պարտքը մարել

amphitheater

ամֆիթատրոն

analysis

վերլուծություն

analysis by the legislative analyst

վերլուծություն՝ իրավական վերլուծաբանի կողմից

analysis of measure

օրենսդրական նախագծի վերլուծություն

analyst

վերլուծաբան

anchorwoman

հաղորդավարուհի

animal control commission

կենդանիների վերահսկման կոմիտե
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animal license inspector

կենդանիների վկայագրման տեսուչ

animation producer

անիմացիայի պրոդյուսեր

annex

կցում

annex lobby

կից սրահ

annexation

անեքսիա

anniversary

տարեդարձ

annual audits

տարեկան աուդիտներ

annual charge

տարեկան գանձում

annual city budget priorities

քաղաքի տարեկան բյուջեի առաջնահերթություններ

annual cost of living adjustments

տարեկան կյանքի արժեքի փոփոխություններ

annual family health fair

ընտանեկան առողջության ամենամյա տոնավաճառ

annual independent audits

ամենամյա անկախ աուդիտներ

annual report

տարեկան հաշվետվություն

annual review

տարեկան ուսումնասիրություն

annuity

տարեկան եկամուտ

anonymous

անանուն

anonymous contributions

անանուն նվիրատվություններ

answer to the statement

հայտարարության պատասխան

anti-busing clergyman

հակա-բասինգ հոգևորական

anti-criminal laws

հակա-քրեական օրենք

anti-defamation legal aide

հակա-զրպարտության իրավաբանական օգնական

anti-drug programs

հակա-թմրադեղային ծրագիր

Anti-Gang Program

Ծրագիր՝ ընդդեմ հանցավոր խմբավորումների

anti-nuclear activist

հակա-միջուկային ակտիվիստ

any part

որևէ մաս

AP

AP

apartment

բնակարան

Apartment Association of Greater Los Angeles

Մեծ Los Angeles-ի բնակարանների ընկերակցություն

apathy

անտարբերություն

appeals process

բողոքարկման գործընթաց

appearing

հայտնվելով

appellate

վերաքննիչ

appellate district, division

վերաքննության շրջան, բաժին

appendix

հավելված

appliance technician

սարքերի տեխնիկ

applicability

կիրառելիություն

applicable rule

կիրառելի կանոն

application

դիմում

apply

դիմել

appointed

նշանակված

appointed at large

ընդհանուրի կողմից նշանակված

appointed incumbent

նշանակված գործող պաշտոնյա

appointed member

նշանակված անդամ
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appointed member, county central committee

նշանակված անդամ, վարչշրջանի կենտրոնական կոմիտե

appointee

նշանակված անձ

appointing authority

նշանակող մարմին

appointive office

նշանակման գրասենյակ

appointment

նշանակում

appointment and removal

նշանակում և հեռացում

appointment by council resolution

նշանակում՝ խորհրդի որոշմամբ

appointment by president of the council

նշանակում՝ խորհրդի նախագահի կողմից

appointment notice

նշանակման ծանուցում

appointment of candidates

թեկնածուների նշանակում

appointment of special prosecutor

հատուկ դատախազի նշանակում

appointment subject to civil service

քաղաքացիական ծառայության նշանակված անձ

appraiser

գնահատող

appropriate

համապատասխան

appropriation of funds

ֆինանսական միջոցների հատկացում

appropriations

հատկացումներ

appropriations from inappropriate balance

անհամապատասխան հաշվեկշռից հատկացումներ

appropriations limit

հատկացումների սահմանափակում

approval

հաստատում

approval of demands on treasury

գանձապահի պահանջների հաստատում

approval of expenses of controller

վերահսկողի ծախսերի հաստատում

approve

հաստատել

approved actuarial methods

հաստատված ակտուարական մեթոդներ

appurtenant

պատկանող

aquatics and teen center

ջրային մարզաձևերի և դեռահասների կենտրոն

arbitration

միջնորդ դատարանի որոշում

arbitration truing

միջնորդ դատարանի որոշում

arbitrator

միջնորդ դատավոր

arborist

անտառապահ

archaeologist

հնագետ

archbishop

արքեպիսկոպոս

architect

ճարտարապետ

architectural designer

ճարտարապետական դիզայներ

architectural review board

ճարտարապետական վերահսկման հանձնաժողով

area no.

տարածք համար

area office

տարածքային գրասենյակ

area or alignment

տարածք կամ հավասարեցում

area planning commissions

տարածքի նախագծման կոմիտեներ

argument

փաստարկ

argument against

փաստարկ ընդդեմ

argument against measure

փաստարկ ընդդեմ օրենսդրական նախագծի

argument for

փաստարկ համար

argument in favor

փաստարկ հոգուտ
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argument in favor of measure

փաստարկ հոգուտ օրենսդրական նախագծի

argument in opposition of

փաստարկ՝ ի հակադրություն

argument in support

փաստարկ՝ ի աջակցություն

argument printed

տպված փաստարկ

arguments

փաստարկներ

armed security officer

զինված անվտանգության պաշտոնյա

army military police

բանակի զինվորական ոստիկանություն

Army National Guard Family Support Organization

Բանակի ազգային պահակազորի ընտանիքի պաշտպանության կազմակերպություն

army veteran

բանակի վետերան

around the clock

շուրջօրյա

arson

հրդեհում

art consultant

արվեստի խորհրդատու

art director

արվեստի տնօրեն

art institute

արվեստի ինստիտուտ

art teacher

արվեստի ուսուցիչ

Arthritis Foundation, board of directors member

Արտրիտի հիմնադրամ, տնօրենների խորհրդի անդամ

article

հոդված

artifact

մշակութային արժեք

artist

արտիստ

arts and athletic programs

մշակութային և սպորտային ծրագրեր

as set forth

ինչպես սահմանված է

as set out

ինչպես նշված է

as well as

ինչպես նաև

as with

ինչպես և

asbestos removal

ասբեստի հեռացում

Asian Pacific Congressional Advisory Council

Ասիայի և Խաղաղ օվկիանոսի կոնգրեսի խորհրդատվական խորհուրդ

Asian-American Committee

Ասիայի-Ամերիկայի կոմիտե

ASL

Ամերիկյան նշանների լեզու

assembly

ասամբլեա

assembly bill

ասամբլեայի օրենսդրական նախագիծ

Assembly Committee on Water, Parks and Wildlife

Ջրի, զբոսայգիների և վայրի բնության խորհրդարանական կոմիտե

assembly district

ասամբլեայի շրջան

assembly district director

ասամբլեայի շրջանի տնօրեն

assembly member

ասամբլեայի անդամ

assembly policy advisor

ասամբլեայի քաղաքականության խորհրդական

assembly public safety committee

ասամբլեայի հանրային անվտանգության կոմիտե

assembly republican leader

ասամբլեայի հանրապետական առաջնորդ

assembly room

ասամբլեայի սենյակ

assembly speaker

ասամբլեայի խոսնակ

assembly woman

ասամբլեայի կին անդամ

assemblyman

ասամբլեայի անդամ

assessed valuation

գնահատված արժևորում

assessed value

գնահատված արժեք
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assessment

գնահատում

Assessment Appeals Board

գնահատման բողոքարկման խորհուրդ

assessment hearing officer

գնահատման լսման պաշտոնյա

assessor

հարկային տեսուչ

assessor's division chief

հարկային տեսուչի բաժնի ղեկավար

assessor's principal appraiser

հարկային տեսուչի գլխավոր գնահատող

asset allocation goals

ակտիվների հատկացման նպատակներ

asset class

ակտիվների դասակարգ

assignment

հանձնարարություն

assignment pay

հանձնարարության վճար

assistant

օգնական

assistant county clerk

վարչաշրջանի քարտուղարի օգնական

assistant registrar of voters

քվեարկողների գրանցողի օգնական

assistant secretary

քարտուղարի օգնական

assistant superintendent

վերակացուի օգնական

assisted living

ծերերի ապրելակերպի աջակցություն

assisted living facility

ապրելակերպի աջակցության հաստատություն

assistive devices

աջակցող սարքեր

associate

գործընկեր

associate city planner

քաղաքի համա-նախագծող

associate justice

դատարանի անդամ

associate justice court of appeals

վերաքննիչ դատարանի դատավոր

associate justice of the supreme court

գերագույն դատարանի դատավոր

associate of arts degree

արվեստների ասոցիացված անդամի աստիճան

Associate of Science (A.S.) Degree

գիտությունների ասոցիացված անդամի (A.S.) աստիճան

Associate of Science Degree

գիտությունների ասոցիացված անդամի աստիճան

associate zoning administrator

գոտիավորման ասոցիացված կառավարիչ

association

ընկերակցություն

association board member

ընկերակցության խորհրդի անդամ

Association for Los Angeles Deputy Sheriffs

Los Angeles-ի շերիֆի տեղակալների ընկերակցություն

Association for Senior Day Health

Ծերերի ցերեկային առողջության ընկերակցություն

Association of Bay Area Governments

Bay Area-ի կառավարությունների ընկերակցություն

Association of California Water Agencies

California-ի ջրային գործակալությունների ընկերակցություն

assumed name contributions

ենթադրված անունից նվիրատվություններ

assumption of bonds

պարտատոմսերի հանձնառություն

astrologist

աստղաբան

at large

ընդհանուրի կողմից ընտրված

at large system

ընդհանուրի կողմից ընտրության համակարգ

athletic commissioner

մարմնամարզության հանձնակատար

attendance

մասնակցություն

attention voter:

ի գիտություն քվեարկողին.

attest

վկայել

attorney

փաստաբան
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attorney general

գլխավոր դատախազ

attorney general of California

California-ի գլխավոր դատախազ

attorney-arbitrator

փաստաբան-միջնորդ դատավոր

attorney-at-law

փաստաբան

attorney-consumer advocate

փաստաբան-սպառողների իրավապաշտպան

Audible

Պարզորոշ

Audible dissemination

Պարզորոշ տարածում

audio ballot

աուդիո քվեաթերթիկ

audio ballot booth

աուդիո քվեաթերթիկի խցիկ

audio cassette recordings

աուդիո կասետի ձայնագրություններ

audiologist

լսողության մասնագետ

audit

աուդիտ

audit process

աուդիտի գործընթաց

auditor

աուդիտոր

auditor-controller

աուդիտոր-վերահսկող

auditorium

լսարան

auditorium annex

լսարանի հավելված

auditorium stage

լսարանի բեմ

Audubon Society

Օդեբոնի ընկերություն

author

հեղինակ

authority

հեղինակություն

authority of officers

պաշտոնյաների հեղինակություն

authorize

լիազորել

authorize legislation

լիազորել օրենսդրությունը

auto appraiser

ավտոմեքենայի գնահատում

auto mechanic

ավտոմեխանիկ

automobile claims

ավտոմեքենայի պահանջներ

automotive supervisor

ավտոմոբիլային վերահսկող

autoworker

ավտոմեքենայի աշխատակից

availability

հասանելիություն

aviation radio man

ավիացիայի ռադիոյի աշխատակից

aviator

օդաչու

avionics research engineer

ավիոնիկայի գիտական ճարտարագետ

avionics technician

ավիոնիկայի տեխնիկ

award of franchise

արտոնության պարգև

AWWA

Ջրային աշխատանքների ամերիկյան ընկերակցություն

AYSO

Ամերիկյան երիտասարդական ֆուտբոլի կազմակերպություն

AZA

Ամերիկյան գազանանոցների և ակվարիումների ընկերակցություն

B. S. E. E.

էլեկտրոտեխնիկայի գիտությունների բակալավր

B. S. E. E. (Bachelor of Science in Electrical Engineering)

B. S. E. E. (էլեկտրոտեխնիկայի գիտությունների բակալավր)

B.A.

արվեստների բակալավր

B.S.

գիտությունների բակալավր

BA

արվեստների բակալավր
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Bachelor of Science in Electrical Engineering

էլեկտրոտեխնիկայի գիտությունների բակալավր

bachelor's degree

բակալավրի աստիճան

back cover

ետևի կազմ

Back to School Resource Fair

"Վերադարձ դեպի դպրոց" ռեսուրսների տոնավաճառ

back to the future

վերադարձ դեպի ապագա

background

մասնագիտություն

background and qualifications

մասնագիտություն և որակավորում

backroom deals

թաքնված գործարքներ

bacteriologist

մանրէաբան

bail

երաշխիք

baker

հացթուխ

bakery

փուռ

balanced approach

հավասարակշռված մոտեցում

balanced budget

հավասարակշռված բյուջե

balanced statements

հավասարակշռված հայտարարություններ

Baldwin Park Adult and Community Education

Baldwin Park-ի մեծահասակների և համայնքի կրթություն

Baldwin Park Adult and Community Education (BPACE)

Baldwin Park-ի մեծահասակների և համայնքի կրթություն (BPACE)

ballot

քվեաթերթիկ

ballot box

քվեաթերթիկի տուփ

ballot card

քվեաթերթիկի քարտ

ballot designation

քվեաթերթիկի նշանակություն

ballot designation worksheet

քվեաթերթիկի նշանակության աշխատանքային թերթիկ

ballot digest

քվեաթերթիկի ժողովածու

ballot label

քվեաթերթիկի պիտակ

ballot layout information

քվեաթերթիկի նախագծի վերաբերյալ տեղեկություններ

ballot measure

քվեարկության օրենսդրական նախագիծ

ballot measures, arguments, and text

օրենսդրական նախագծեր, փաստարկներ և տեքստ

ballot option

քվեաթերթիկի տարբերակ

ballot pamphlet

քվեաթերթիկի բրոշյուր

ballot position

քվեաթերթիկի տեղակայում

ballot simplification committee

քվեաթերթիկի հեշտացման կոմիտե

ballot stub

քվեաթերթիկի կտրոն

ballot summary

քվեաթերթիկի ամփոփում

ballot title

քվեաթերթիկի վերնագիր

ballot title & summary

քվեաթերթիկի վերնագիր և ամփոփում

band booster

նվագախմբի աջակցող

band room

նվագախմբի սենյակ

bang for your buck

արժեքի դիմաց լավ որակ

bank

բանկ

bank statement

բանկային քաղվածք

bank teller

բանկի գանձապահ

banker

բանկիր

banking game

բանկային խաղ
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banking information security

բանկային տեղեկությունների անվտանգություն

bankruptcy recovery bonds

սնանկության վերականգնման պարտատոմսեր

banquet room

խնջույքի սրահ

Baptist

Բապտիստ

bar association

իրավաբանների ընկերակցություն

bar from

հեռացնել

bar review instructor

իրավաբանական ուսումնասիրության հրահանգիչ

barber

վարսավիր

barber shop

վարսավիրանոց

BART and CSU peace officers

BART-ի և CSU-ի ոստիկաններ

BART and light rail

BART և ներքաղաքային երկաթուղի

bartender

բարմեն

baseball board member

բեյսբոլի խորհրդի անդամ

basement

նկուղ

basic death benefit

մահվան հիմնական նպաստ

basin water quality authority

ավազանի ջրի որակի իշխանություն

bathroom

զուգարան

battalion fire chief

հրշեջ գումարտակի ղեկավար

bay

ծովածոց

beach cities health care district

ծովափնյա քաղաքների բուժսպասարկման շրջան

Beardslee School-Golden Bell recipient

Beardslee դպրոց-Ոսկե զանգի ստացող

beautician

գեղեցկության սրահի աշխատող

beauty parlor

գեղեցկության սրահ

beauty school owner

գեղեցկության դպրոցի սեփականատեր

beginning

սկիզբ

behavioral consultant

վարքագծային խորհրդատու

beholden

երախտապարտ

below market rate

շուկայական գնից ցածր

beneficiary

շահառու

benefit

նպաստ

benefits administrator

նպաստների կառավարիչ

Beyond The 710

Beyond The 710

bicycle advisory commission

հեծանվի խորհրդատվական խորհուրդ

bid

հայտ

bid bond

պարտատոմսի հայտ

bidder

հայտատու

big box

մեծ արկղ

bikeways

հեծանվուղի

bilingual

երկլեզու

bilingual pollworker

երկլեզու ընտրատեղամասի աշխատակից

bill

օրինագիծ

bill of rights

իրավունքների հռչակագիր

billiard room

բիլիարդի սենյակ

Armenian Glossary

13 of 145

3/17/2017

billing

հաշվի ներկայացում

binding effect

կապող ազդեցություն

biochemist

կենսաքիմիկոս

biological or chemical terrorism

կենսաբանական կամ քիմիական ահաբեկչություն

biologist

կենսաբան

biomedical scientist

կենսա-բժշկական գիտությունների գիտնական

bi-partisan

երկկուսակցական

birth certificates

ծննդյան վկայականներ

birth date

ծննդյան ամսաթիվ

bishop

եպիսկոպոս

black business association

սև բիզնեսի ընկերակցություն

blackjack

բլեկջեկ

blank vote

դատարկ քվե

blight

կործանել

bloated

ճարպակալված

block captain, neighborhood watch

թաղային կապիտան, թաղային հսկող

blogger

բլոգեր

blue ribbon task force

կապույտ ժապավենի նպատակային խումբ

board

խորհուրդ

Board California Department of Transportation

California-ի տրանսպորտի բաժանմունքի խորհուրդ

board composition

խորհրդի կառուցվածք

board equalization, reviewer

հավասարեցման խորհուրդ, վերանայող

board examiners

խորհրդի փորձագետներ

board member

խորհրդի անդամ

board member, Studio City neighborhood council

խորհրդի անդամ, Studio City-ի թաղային խորհուրդ

Board of Administration

Վարչության խորհուրդ

Board of Administration for LACERS

LACERS-ի Վարչության խորհուրդ

Board of Administration for WPERP

WPERP-ի Վարչության խորհուրդ

Board of Administration of the L.A. City Employees
Retirement System

L.A. Քաղաքի աշխատողների թոշակային համակարգի վարչության խորհուրդ

Board of Administration of the Los Angeles City Employee
Retirement Plan

Los Angeles քաղաքի աշխատակցի թոշակային պլանի վարչության խորհուրդ

Board of Administration of the Water and Power Employees
Ջրի և էներգիայի աշխատակիցների թոշակային պլանի վարչության խորհուրդ
Retirement Plan
Board of Administration of the Water and Power Employees
Ջրի և էներգիայի աշխատակիցների թոշակային համակարգի վարչության խորհուրդ
Retirement System
Board of Airport Commissioners

Օդանավակայանի հանձնակատարների խորհուրդ

Board of Civil Service Commissioners

Քաղաքացիական ծառայության հանձնակատարների խորհուրդ

Board of Commissioners

Հանձնակատարների խորհուրդ

Board of Committee

Կոմիտեի խորհուրդ

Board of Directors

Տնօրենների խորհուրդ

Board of Directors California Joint Powers Insurance
Agency

California-ի միացյալ ուժերի ապահովագրության գործակալության տնօրենների խորհուրդ

Board of Each Pension and Retirement System

Յուրաքանչյուր թոշակի և կենսաթոշակային համակարգի խորհուրդ

Board of Education

Կրթության խորհուրդ

Board of Education Election

Կրթության խորհրդի ընտրություն

Board of Education Member

Կրթության խորհրդի անդամ

Board of Equalization

Հավասարեցման խորհուրդ
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Board of Fire and Police Pension Commissioner

Հրշեջ ծառայության և ոստիկանության թոշակների հանձնակատարների խորհուրդ

Board of Fire Commissioners

Հրշեջ ծառայության հանձնակատարների խորհուրդ

Board of Harbor Commissioners

Նավահանգիստների հանձնակատարների խորհուրդ

Board of Library Commissioners

Գրադարանների հանձնակատարների խորհուրդ

Board of Los Angeles Unified School District

Los Angeles-ի Միացյալ դպրոցական շրջանի խորհուրդ

Board of Neighborhood Commissioners

Թաղային հանձնակատարների խորհուրդ

Board of Pension Commissioners

Թոշակային հանձնակատարների խորհուրդ

Board of Police Commissioner

Ոստիկանության հանձնակատարների խորհուրդ

Board of Public Works

Հանրային աշխատողների խորհուրդ

Board of Recreation and Park Commissioners

Հանգստի գոտիների և այգիների հանձնակատարների խորհուրդ

Board of Referred Powers

Ուղեգրված լիազորությունների խորհուրդ

Board of Rent Control

Վարձակալության վերահսկման խորհուրդ

Board of Right

Իրավունքների խորհուրդ

Board of Right Manual

Իրավունքների խորհրդի ձեռնարկ

Board of Supervisors

Վերահսկիչների խորհուրդ

Board of Trustees

Հոգաբարձուների խորհուրդ

Board of Trustees, Seat No. X

Հոգաբարձուների խորհուրդ, Աթոռ հ. X

Board of Water and Power Commissioners

Ջրի և էներգիայի հանձնակատարների խորհուրդ

Board of Zoning Appeals

Գոտիավորման բողոքարկումների խորհուրդ

board president

խորհրդի նախագահ

board room

խորհրդի սենյակ

board tax representative

խորհրդի հարկային ներկայացուցիչ

boardmember

խորհրդի անդամ

boardmember, Glendale Unified School District

խորհրդի անդամ, Glendale-ի Միացյալ դպրոցական խորհուրդ

body shop foreman

ավտոտեխսպասարկման կենտրոնի խմբի ղեկավար

boilermaker

կաթսայատան աշխատող

bomb squad

պայթուցիկը չեզոքացնող խումբ

bona fide sponsors

բարեխիղճ հովանավոր

bond

պարտատոմս

Bond Act

Պարտատոմսերի մասին օրենք

bond authorizations

պարտատոմսերի թույլտվություն

bond counsel

պարտատոմսերի խորհուրդ

bond funds

պարտատոմսերի հիմնադրամ

bond holder

պարտատոմսերի սեփականատեր

bond indebtedness

պարտատոմսերի պարտք

bond indenture

պարտատոմսերի տեղաբաշխման համաձայնագիր

bond issue

պարտատոմսերի թողարկում

bond measure

պարտատոմսերի մասին օրենսդրական նախագիծ

bond proceeds

պարտատոմսերի հասույթներ

bond project list

պարտատոմսերի ծրագրի ցանկ

bond proposition

պարտատոմսերի առաջարկ

bond refund

պարտատոմսերի վերադարձ

bond statement

պարտատոմսերի հայտարարություն
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bond types

պարտատոմսերի տեսակներ

bonded indebtedness

պարտատոմսային պարտք

bondholder

պարտատոմսի սեփականատեր

book

գիրք

book publisher

գրքի հրատարակիչ

bookkeeper

հաշվետար

booklet

գրքույկ

bookseller

գրքերի վաճառող

bookstore

գրախանութ

bookstore owner

գրախանութի սեփականատեր

booster club

աջակիցների ակումբ

boot camp

ուսումնական ճամբար

borrowing and leverage

փոխառություն և մեծ եկամուտներ

botanic garden

բուսաբանական այգի

bottler

բոթլեր

boundaries

սահմաններ

boundary lines

սահմանային գծեր

boy scout

բոյ սկաուտ

boy scout house

բոյ սկաուտի տուն

boys and girls club

տղաների և աղջիկների ակումբ

BPACE

Baldwin Park-ի մեծահասակների և համայնքի կրթություն

Braille Institute

Բրայլի ինստիտուտ

Braille Institute Library

Բրայլի ինստիտուտի գրադարան

branch libraries

ճյուղային գրադարան

bricklayer

աղյուսագործ

bridge loan

կարճատև վարկ

brief summary of the measures

օրենսդրական նախագծերի կարճ ամփոփում

brigadier general

բրիգադի գեներալ

broadcast journalist

հեռարձակող լրագրող

broadcaster

հեռարձակող

broker

բրոքեր

brokerage commissions

բրոքերային հանձնաժողովներ

Buckboard Days Parade

Buckboard-ի օրերի շքերթ

budget act

բյուջեի մասին օրենք

Budget Advisory Committee

բյուջեի խորհրդատվական կոմիտե

budget analyst

բյուջեի վերլուծաբան

Budget and Finance Committee

Բյուջեի և ֆինանսների կոմիտե

budget bill

բյուջեի օրենսդրական նախագիծ

budget cuts

բյուջեի կրճատումներ

budget deficit committee

բյուջեի պակասորդի կոմիտե

budget estimates to mayor

բյուջեի նախնական հաշվարկներ քաղաքապետին

budget health analyst

բյուջեի առողջության վերլուծություն

budget priorities

բյուջետային առաջնահերթություններ
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budget process

բյուջետային գործընթաց

budget supervisor

բյուջեի վերահսկող

budget surplus

բյուջեի ավելցուկ

budgetary appropriation

բյուջեի հատկացումներ

builder

շինարար

builder contractor

շինարար կապալառու

building

շենք

building line requirements

շենքի գծի պահանջներ

building number

շենքի համար

building regulation

շենքի կանոնակարգ

bulletin board

ցուցատախտակ

bullying

ահաբեկել

bungalow number

բունգալոյի համար

bureau

բյուրո

Bureau of Consumer

Սպառողների բյուրո

Bureau of Consumer ban

Սպառողների արգելքի բյուրո

Bureau of Indian Affairs

Հնդկացիների գործերի բյուրո

Bureau of Labor Statistic

Աշխատանքի վիճակագրության բյուրո

Bureau of Labor Statistic ban

Աշխատանքի վիճակագրության արգելքի բյուրո

bureaucracy

բյուրոկրատիա

bureaucracy in action

գործող բյուրոկրատիա

bureaucrat

բյուրոկրատ

bus driver

ավտոբուսի վարորդ

bus operator

ավտոբուսի վարորդ

Bus Riders Union

Ավտոբուսի ուղևորների միություն

business

բիզնես

business administrator

բիզնես կառավարիչ

business attorney

բիզնես փաստաբան

business consultant

բիզնես խորհրդատու

business day

բիզնեսի օր

business developer

բիզնեսի զարգացնող

business development executive

բիզնեսը զարգացնող ղեկավար անձ

business educator

բիզնես ուսուցիչ

business executive

բիզնեսի ղեկավար

business license

բիզնեսի վկայագիր

business man

գործարար

business management consultant

բիզնեսի կառավարման խորհրդատու

business mathematics

բիզնեսի մաթեմատիկա

business owner

բիզնեսի սեփականատեր

Business People for Breast Cancer

Գործարարները՝ կրծքի քաղցկեղի համար

Business Relations Commission

Բիզնես հարաբերությունների հանձնաժողով

business roundtable

բիզնեսի կլոր սեղան

business surtax

բիզնեսի եկամտահարկ
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business systems analyst

բիզնեսի համակարգերի վերլուծաբան

business woman

կին գործարար

businessman

գործարար

businessowner

բիզնեսի սեփականատեր

businessperson

գործարար

businesswoman

կին գործարար

but

բայց

butler

գլխավոր սպասավոր

by

միջոցով

by appointment

ժամադրությամբ

by ordinance

հրամանագրով

cabinetmaker

կահույքագործ

cable advisory member

մալուխի խորհրդի անդամ

cable maintenance technician

մալուխի սպասարկման տեխնիկ

cable television

մալուխային հեռուստատեսություն

cafeteria

ինքնասպասարկմամբ ճաշարան

cafetorium stage

ճաշարանի բեմ

CAFR

CAFR

Cal. State assemblyman

California-ի նահանգային խորհրդի անդամ

calendar day

օրացույցային օր

calendar month

օրացույցային ամիս

calendar of events

իրադարձությունների օրացույց

California Academy of Sciences

California-ի Գիտությունների ակադեմիա

California African-American Museum

California-ի Աֆրիկացի-ամերիկացիների թանգարան

California Alliance for Consumer Protection

California-ի Սպառողների պաշտպանության միություն

California Army National Guard

California-ի Բանակի ազգային գվարդիա

California assembly speaker

California-ի խորհրդարանի խոսնակ

California Association For Tactical Officers

California-ի Մարտավարության սպաների ընկերակցություն

California Association of Crime Lab Directors

California-ի հանցագործության լաբորատորիաների տնօրենների ընկերակցություն

California Association of Nonprofits

California-ի շահույթ չհետապնդողների ընկերակցություն

California attorney general

California-ի գլխավոր դատախազ

California Bar Exam

California-ի իրավաբանական քննություն

California Black Chamber of Commerce

California-ի Սև առևտրաարդյունաբերական պալատ

California Board of Accountancy

California-ի Հաշվապահության խորհուրդ

California Broadcasters Association

California-ի Հեռարձակողների ընկերակցություն

California Building Standard Code

California-ի Շինարարության չափանիշների մասին օրենք

California Business for Education Excellence (CBEE) Honor
California-ի Կրթական գերազանցության բիզնեսի (CBEE) Պատվավոր դպրոց
Roll School
California Business for Education Excellence Honor Roll
School

California-ի Կրթական գերազանցության բիզնեսի Պատվավոր դպրոց

California Business Properties Association

California-ի բիզնես գույքի ընկերակցություն

California Business Roundtable

California-ի Բիզնեսի կլոր սեղան

California Chamber of Commerce

California-ի Առևտրաարդյունաբերական պալատ

California Children and Families First Trust Fund

California-ի երեխաների և ընտանիքների առաջնահերթության նպատակային հիմնադրամ

California Code of Regulations

California-ի Կանոնակարգերի մասին օրենք
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California Community College Financial Aid Administrators
Association

California-ի Համայնքային քոլեջի ֆինանսական օգնության կառավարիչների ընկերակցություն

California Conservation Corps

California-ի բնապահպանական ընկերություն

California Constitution

California-ի Սահմանադրություն

California Constitution Revision Commission

California-ի Սահմանադրության վերանայման կոմիտե

California Contract Cities Association

California-ի Պայմանագրային քաղաքների ընկերակցություն

California Correctional Peace Officers Association

California-ի Քրեակատարողական ոստիկանների ընկերակցություն

California Director, National Coalition Against Gambling
Expansion

California-ի տնօրեն, Խաղամոլության ընդարձակման դեմ ազգային կոալիցիա

California Distinguished School

California-ի ականավոր դպրոց

California District Attorneys Association

California-ի Շրջանային դատախազների ընկերակցություն

California Division of Fairs and Expositions

California-ի Տոնավաճառների և ցուցահանդեսներ բաժին

California driver's license

California-ի վարորդական իրավունք

California Elections Code

California-ի Ընտրությունների օրենսգիրք

California Endangered Species Act

California-ի Վտանգված տեսակների մասին օրենք

California Environmental Quality Act

California-ի Շրջակա միջավայրի որակի մասին օրենք

California Fair Political Practices Commission

California-ի Արդար քաղաքական գործելակերպի կոմիտե

California for Clean Air

California-ն՝ մաքուր օդի համար

California Gang Intelligence Association

California-ի Ավազակախմբերի հետաքննողների ընկերակցություն

California Government Executive

California-ի կառավարության ղեկավար

California grant

California-ի դրամաշնորհ

California Grocers Association

California-ի Նպարավաճառների ընկերակցություն

California Health and Safety Code

California-ի Առողջության և անվտանգության օրենսգիրք

California Health Manpower Commission

California-ի Առողջության անձնակազմի կոմիտե

California Heritage Fund

California-ի Ժառանգության հիմնադրամ

California Highway Patrolman

California-ի մայրուղիների պահակախմբի անդամ

California Institute for Regenerative Medicine

California-ի Ռեգեներատիվ բժշկության ինստիտուտ

California Integrated Waste Management

California-ի Թափոնների ինտեգրված կառավարում

California Integrated Waste Management Board

California-ի Թափոնների ինտեգրված կառավարման խորհուրդ

California Judicial Council

California-ի Իրավաբանական խորհուրդ

California legislative aide

California-ի օրենսդրական աջակցություն

California legislative assistant

California-ի օրենսդրական օգնություն

California legislative specialist

California-ի օրենսդրական մասնագետ

California legislator

California-ի օրենսդիր մարմնի անդամ

California legislature

California-ի օրենսդրություն

California library association

California-ի գրադարանների ընկերակցություն

California literacy

California-ի գրագիտություն

California Manufacturers Association

California-ի Արտադրողների ընկերակցություն

California Medical Association

California-ի Բժշկական ընկերակցություն

California Mexican-American Chamber of Commerce

California-ի Մեքսիկացի-ամերիկացիների առևտրաարդյունաբերական պալատ

California Narcotics Association

California-ի Թմրադեղերի ընկերակցություն

California New Motor Voter Act

California-ի Նոր մոտորային քվեարկողի օրենք

California Nurses Association

California-ի Բուժքույրերի ընկերակցություն

California Organization of Police and Sheriffs

California-ի Ոստիկանության և շերիֆների կազմակերպություն

California Organization of Sheriffs

California-ի Շերիֆների կազմակերպություն
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California Peace Officers Association

California-ի ոստիկանների ընկերակցություն

California Police Chiefs Association

California-ի Ոստիկանության ղեկավարների ընկերակցություն

California Political Reform Act of 1996

California-ի 1996թ. Քաղաքական բարեփոխումների օրենք

California Professional Firefighters

California-ի Մասնագետ հրշեջներ

California Public Library Construction and Renovation Board California-ի Հանրային գրադարանների շինարարության և վերանորոգման խորհուրդ
California Reading and Literacy Improvement

California-ի Ընթերցանության և գրագիտության բարելավում

California Register of Historic Resources

California-ի Պատմական աղբյուրների գրանցում

California Reserve Peace Officers Association

California-ի Պահուստային ոստիկանների ընկերակցություն

California School Boards Association

California-ի Դպրոցական խորհուրդների ընկերակցություն

California School Employee Association

California-ի Դպրոցի աշխատակիցների ընկերակցություն

California Science Center

California-ի Գիտական կենտրոն

California senator

California-ի սենատոր

California Small Business Alliance

California-ի Փոքր բիզնեսի միություն

California Small Business Roundtable

California-ի Փոքր բիզնեսի կլոր սեղան

California speaker's assistant

California-ի խոսնակի օգնական

California Special Districts Association

California-ի Հատուկ շրջանների ընկերակցություն

California Special Districts Association (CSDA)

California-ի Հատուկ շրջանների ընկերակցություն (CSDA)

California state assembly information

California-ի նահանգային ասամբլեայի տեղեկություններ

California State Assembly Information Technology Budget
Subcommittee

California-ի նահանգային ասամբլեայի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բյուջետային
ենթակոմիտե

California state assembly member

California-ի նահանգային խորհրդարանի անդամ

California state assemblyman

California-ի նահանգային ասամբլեայի անդամ

California state assemblymember

California-ի նահանգային ասամբլեայի անդամ

California state assemblyperson

California-ի նահանգային ասամբլեայի անդամ

California State Association of Counties

California-ի Վարչաշրջանների նահանգային ընկերակցություն

California State Building & Construction Trades Council

California-ի նահանգային շենքերի և շինարարական առևտրի խորհուրդ

California state controller

California-ի նահանգային վերահսկիչ

California State Council of Laborers

California-ի Բանվորների նահանգային խորհուրդ

California State Employee Association

California-ի Նահանգային աշխատողների ընկերակցություն

California State Employee Association (CSEA)

California-ի Նահանգային աշխատողների ընկերակցություն (CSEA)

California State Firefighters Association

California-ի Նահանգային հրշեջների ընկերակցություն

California State ID Card

California-ի նահանգային ID քարտ

California state lawmaker

California-ի նահանգային օրենսդիր

California state legislator

California-ի նահանգային օրենսդիր

California state lottery

California-ի նահանգային վիճակախաղ

California State Permit Streamlining Act

California-ի նահանգային թույլտվությունների կարգավորման օրենք

California State PTA

California-ի նահանգային PTA

California state senator

California-ի նահանգային սենատոր

California State Sheriffs Association

Կալիֆորնիա նահանգի Շերիֆների ընկերակցություն

California State Treasurer

California-ի Նահանգային գանձապահ

California State University

California-ի Նահանգային համալսարան

California State University (CSU)

California-ի Նահանգային համալսարան (CSU)

California State University System

California-ի Նահանգային համալսարանների համակարգ

California Tahoe Conservancy

California-ի Tahoe-ի պահպանություն
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California tax counselor

California-ի հարկային խորհրդական

California Taxpayers Action Network

California-ի Հարկատուների գործողության ցանց

California Taxpayers' Association

California-ի Հարկատուների ընկերակցություն

California Teachers Association

California-ի Ուսուցիչների ընկերակցություն

California Teaching Credential

California-ի կրթական հավատարմագիր

California Term Limit Committee

California-ի ժամկետի սահմանափակման կոմիտե

California Union of Safety Employees

California-ի Անվտանգության աշխատակիցների արհմիություն

California Voters Bill of Rights Act

California-ի Ընտրողների իրավունքների հայտարարագրի օրենք

California Waterfowl Habitat Program- Phase II

California-ի Ջրային թռչունների բնական միջավայրի ծրագիր- Փուլ II

Californians for Indian Self-Reliance

Կալիֆորնիացիները՝ Հնդկացիների ինքնաապահովման համար

Californians Safe Parks

Կալիֆորնիացիների անվտանգ այգիներ

California's Colorado River Rights and Resources

California-ի Colorado գետի իրավունքներ և ռեսուրսներ

California's death penalty

California-ի մահապատիժ

calling special elections

հատուկ ընտրությունների կոչ

CalWORKs

CalWORKs

Camp Fire Girls of America

Camp Fire Girls of America

campaign contribution

քարոզարշավի նվիրատվություն

campaign contribution limitations

քարոզարշավի նվիրատվության սահմանափակումեր

campaign coordinator

քարոզարշավի համակարգող

campaign disclosure

քարոզարշավի բացահայտում

campaign expenditures - uncontrolled by candidate or
committee

քարոզարշավի ծախսեր - թեկնածուի կամ կոմիտեի կողմից չկառավարված

campaign field director

քարոզարշավի դաշտային տնօրեն

campaign finance

քարոզարշավի ֆինանսներ

campaign financial disclosure

քարոզարշավի ֆինանսական բացահայտում

Campaign for Tobacco-Free Kids

Ծխախոտից զերծ երեխաների քարոզարշավ

campaign headquarter

քարոզարշավի գլխավոր գրասենյակ

campaign representative

քարոզարշավի ներկայացուցիչ

campaign spending

քարոզարշավի ծախսեր

campus

համալսարանի տարածք

cancer researcher

քաղցկեղի ուսումնասիրող

candidate

թեկնածու

candidate filing

թեկնածուի դիմում

candidate for judge of the superior court, office no.

վերադաս դատարանի դատավորի թեկնածու, գրասենյակ համար

candidate for member of

անդամության թեկնածու

candidate nomination procedures

թեկնածուի առաջադրման գործընթաց

candidate statement

թեկնածուի հայտարարություն

candidate to succeed

հաջողության հասնող թեկնածու

candidate's filing fee

թեկնածուի համար դիմելու գումար

candidate's running for

թեկնածու պաշտոնի համար

canvass

ձայների նախնական հավաք

capital expenditure bond fund

կապիտալ ծախսերի պարտատոմսերի հիմնադրամ

capital facilities financing strategy

կապիտալ հաստատությունների ֆինանսավորման ռազմավարություն

capital improvement

կապիտալ վերանորոգում
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capital improvement plan

կապիտալ վերանորոգման պլան

capital outlays fund

կապիտալ ծախսերի հիմնադրամ

capitol building

նահանգապետարանի շենք

captain

կապիտան

captain commanding officer 911

կապիտան հրամանատար 911

captions and references

նկարների նկարագրություն և հղումներ

car rail

մեքենայի երկաթուղի

carbon canyon specific plan

ածխածնի կիրճի կոնկրետ ծրագիր

card

քարտ

card club

խաղաթղթի ակումբ

card room

խաղաթղթի սենյակ

cardio

կարդիո

cardiovascular surgeon

սրտանոթային վիրաբույժ

career

կարիերա

Career Pathway Program

Կարիերայի ուղու ծրագիր

Career Pathways and Technical Programs

Կարիերայի ուղիներ և տեխնիկական ծրագրեր

carefully weigh proposals

զգուշությամբ կշռադատված առաջարկ

caregiver

խնամող

caretaker

խնամակալ

cargo supervisor

բեռների վերահսկիչ

caring

խնամել

carpenter

ատաղձագործ

carpenter's business representative

ատաղձագործի բիզնեսի ներկայացուցիչ

carpool

քարփուլ

carpool lanes

քարփուլի գիծ

Carson City commissioner

Carson City-ի հանձնակատար

case hearing representative

գործի լսման ներկայացուցիչ

case management

գործի կառավարում

cases of hit & run

խփելու և փախուստի դիմելու դեպքեր

cash basic fund

կանխիկ հիմնական միջոցներ

cash contributions

կանխիկ նվիրատվություններ

cashier

գանձապահ

cashier check

գանձապահական չեկ

casino

կազինո

cast

դերաբաշխում

casting director

դերաբաշխման տնօրեն

casting pattern manufacturer

ձուլման կաղապարի արտադրող

casting technician

ձուլման տեխնիկ

casting vote

քվեարկել

casualty claims adjuster

զոհերով պահանջների գնահատող

casualty insurance underwriter

զոհերով ապահովագրության տեղաբաշխող

categories

կատեգորիաներ

caterer

մթերք մատակարարող
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catering director

մթերքի մատակարարման տնօրեն

catholic charities

կաթոլիկ բարեգործություններ

caucus

աջակցող խումբ

caveat

նախազգուշացում

CBEE

California-ի Կրթական գերազանցության բիզնես

CCC

Շրջանի կենտրոնական կոմիտե

cellphone number

բջջային հեռախոսահամար

cemetery

գերեզմանատուն

censure

պարսավանք

census bureau

մարդահամարի բյուրո

center

կենտրոն

center branch

կենտրոնական մասնաճյուղ

center room

կենտրոնի սենյակ

Central Christian Church

Կենտրոնական քրիստոնեական եկեղեցի

Central Coastal Natural Community Conservation Plan

Կենտրոնական առափնյա բնության համայնքի բնապահպանական ծրագիր

central committee member

կենտրոնական կոմիտեի անդամ

central library

կենտրոնական գրադարան

Centralized City Purchasing System

Քաղաքի գնումների կենտրոնացված համակարգ

centralized terminal facility

կենտրոնացված տերմինալի շինություն

CEO

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

CEO (chief executive officer)

CEO (Գլխավոր գործադիր տնօրեն)

certain agencies of city government

քաղաքի կառավարության որոշակի գործակալություններ

Certificate of Apprenticeship

Աշկերտության վկայական

certificate of circulator

տարածողի վկայական

certificate of correctness

ճշտության վկայական

certificate of naturalization

հպատակագրման վկայական

certificate of nomination

առաջադրման վկայական

certification

վկայագրում

certification of neighborhood councils

թաղային խորհուրդների վկայագրում

certification of official election results

ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների վկայագրում

certification qualifications

որակավորումների վկայագրում

certified

վկայագրված

certified candidate

վկայագրված թեկնածու

certified candidate videos and contact information

վկայագրված թեկնածուի տեսանյութեր և կոնտակտային տեղեկություններ

certified financial planner

վկայագրված ֆինանսական պլանավորող

certified list of candidates

թեկնածուների վկայագրված ցանկ

Certified Local Community Conservation Corps Programs

Վկայագրված տեղական համայնքի բնապահպանական ծրագրեր

certified mail

վավերացված նամակ

certified public accountant

Վկայագրված հանրային հաշվապահ

certify

վկայագրել

certifying

վկայագրություն

CFO

Գլխավոր ֆինանսական տնօրեն

chad

chad
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chair

նախագահ

chair of the Los Angeles County Board of Supervisors

Los Angeles-ի վարչաշրջանի վերահսկիչների խորհրդի նախագահ

chair, Budget & Finance Committee

նախագահ, Բյուջեի և ֆինանսների կոմիտե

chair, Congress of Seniors

նախագահ, Ավագների կոնգրես

chair, Governmental Efficiency

նախագահ, Կառավարական արդյունավետություն

chair, P.R.I.D.E., planning and land use committee

նախագահ, P.R.I.D.E., պլանավորման և հողօգտագործման կոմիտե

chair, Party of County

նախագահ, Վարչաշրջանի կուսակցություն

chair, Personnel Committee

նախագահ, Անձնակազմի կոմիտե

chair, Public Safety Committee

նախագահ, Հանրային անվտանգության կոմիտե

chairman

նախագահ

chairman - Navy Restoration Advisory Board

նախագահ, Ծովային նավատորմի վերականգնման խորհրդատվական խորհուրդ

chairman Citizens Charter Reform Task Force

նախագահ, Քաղաքացիների կանոնադրության բարեփոխումների նպատակային խումբ

chairman Emeritus of Libertarian Party

Ազատատենչերի կուսակցության պատվավոր նախագահ

chairman for Elementary Site Facilities Committee

Տարրական դպրոցների շինությունների կոմիտեի նախագահ

chairman Planning Commission

Պլանավորման հանձնաժողովի նախագահ

chairman, Economic Alliance

նախագահ, Տնտեսական միություն

chairman, Merit Commission

նախագահ, Արժանիքների հանձնաժողով

chairman, National Water Research Institute Bottled Water

նախագահ, Ջրի հետազոտման ազգային ինստիտուտ, շշալցված ջուր

chairman, Southeast Area Animal Control Authority

նախագահ, Հարավ արևելյան տարածքի կենդանիների վերահսկման մարմին

chairperson

նախագահ

chairperson Empowerment Congress

նախագահ, Հզորացման կոնգրես

chairperson, assessment appeals

նախագահ, գնահատման բողոքարկում

chairperson, California Public Policy Committee

նախագահ, California-ի Հանրային քաղաքականության կոմիտե

Challenge 2000 Steering Committee

Մարտահրավեր 2000 Ղեկավարող կոմիտե

challenged ballot

վիճարկելի քվեաթերթիկ

challenging times

դժվար ժամանակներ

chamber executive director

պալատի գործադիր տնօրեն

Chamber of Commerce

Առևտրաարդյունաբերական պալատ

Chamber of Commerce CEO

Առևտրաարդյունաբերական պալատի CEO

Chamber of Commerce member

Առևտրաարդյունաբերական պալատի անդամ

chancellor

ավագ պաշտոնյա

change of address

հասցեի փոփոխություն

change of name

անվան փոփոխություն

change of occupation

աշխատանքի փոփոխություն

change of party

կուսակցության փոփոխություն

change orders

հերթականության փոփոխություն

changes in Civil Service Discipline Provisions

Քաղաքացիական ծառայության կարգի դրույթների փոփոխություն

changes in election procedures

ընտրական գործընթացի փոփոխություն

chapel administrator

մատուռի կառավարիչ

chaplain

քահանա

chapter

գլուխ

chapter and section translation

գլխի և բաժնի թարգմանություն

Character Counts and Respect Programs

Բնավորության կարևորության և հարգանքի ծրագրեր
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charge

ղեկավար

charger club sponsor

charger ակումբի հովանավոր

charitable raffles

բարեգործական խաղարկում

charitable volunteer

բարեգործ կամավոր

charity

բարեգործություն

charity fund raiser

բարեգործական դրամահավաք

charter

կանոնադրություն

charter "cleaning up"

կանոնադրության "մաքրում"

charter amendment

կանոնադրության փոփոխություն

charter city

կանոնադրական քաղաք

charter commissioner

կանոնադրության հանձնակատար

charter for counties & cities

վարչաշրջանների և քաղաքների կանոնադրություն

charter member

կանոնադրության անդամ

charter president

կանոնադրության նախագահ

Charter Reform

Կանոնադրական բարեփոխում

Charter Reform Commissioner

Կանոնադրական բարեփոխման հանձնակատար

Charter Review Committee

Կանոնադրության վերանայման կոմիտե

Charter School

Չարտերային դպրոց

Charter Traffic Commission

Չարտերային երթևեկության խորհուրդ

charters for counties & cities

վարչաշրջանների և քաղաքների համար կանոնադրություններ

chat

զրույց

checking account

կանխիկային հաշիվ

checklist

ցուցակ

checks and balances

ստուգումներ և հավասարակշռություններ

chemical engineer

քիմիական ճարտարագետ

chemical engineering student

քիմիական ճարտարագիտության ուսանող

chemist

քիմիկոս

chemistry professor

քիմիայի պրոֆեսոր

chess instructor

շախմատի հրահանգիչ

chess journalist

շախմատային լրագրող

chess promoter

շախմատի խթանող

chief

գլխավոր

chief arbitrator

գլխավոր միջնորդ դատավոր

chief deputy

գլխավոր տեղակալ

chief educational officer

գլխավոր կրթական պաշտոնյա

chief executive

գլխավոր գործադիր

chief executive officer

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

chief justice

գլխավոր դատավոր

chief justice of the supreme court

գերագույն դատարանի գլխավոր դատավոր

chief LAPD

LAPD-ի ղեկավար

chief legislative analyst

Գլխավոր իրավաբանական վերլուծաբան

chief of police

ոստիկանության պետ

chief of staff

աշխատակազմի ղեկավար
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Child Abuse Task Force

Երեխաների չարաշահման նպատակային խումբ

child advocate

երեխաների իրավապաշտպան

child attendance officer official

երեխաների ներկայության պաշտոնյա

child behavior counselor

մանկական վարվելակերպի խորհրդական

child care administrator

մանկական խնամքի կառավարիչ

child care facility

մանկական խնամքի հաստատություն

child care provider

մանկական խնամքի մատակարար

Child Care Resource & Referral Network

Մանկական խնամքի ռեսուրսների և ուղեգրերի ցանց

child development professional

մանկական զարգացման մասնագետ

child molestation prosecutor

մանկապղծության դատախազ

child safety advocate

մանկական անվտանգության շահերի պաշտպան

child support

երեխայի խնամք

childcare non-profit president

երեխաների խնամքի շահույթ չհետապնդող կազմակերպության նախագահ

Children and Families First

Երեխաների և ընտանիքների առաջնահերթություն

Children and Families First Trust Fund

Երեխաների և ընտանիքների առաջնահերթության նպատակային հիմնադրամ

children center teacher

մանկական կենտրոնի ուսուցիչ

Children First-Now and Always

Երեխաների առաջնահերթություն - հիմա և միշտ

children's clinic

մանկական կլինիկա

Children's Day Parade

Մանկական օրվա շքերթ

Children's Defense Fund

Մանուկների պաշտպանության հիմնադրամ

Chinese

չինացի

Chinese-American Elected Officials Association

Չինացի-ամերիկացի ընտրված պաշտոնյաների ընկերակցություն

chiropractic doctor

ոսկրաբան բժիշկ

chiropractor

ոսկրաբան բժիշկ

choir

երգչախումբ

Christian Methodist Episcopal Church

Քրիստոնյա մեթոդիստների եպիսկոպոսական եկեղեցի

Christmas Food Basket Committee Member

Ծննդի օրվա սննդի զամբյուղի կոմիտեի անդամ

Christmas tree distributor

տոնածառների բաշխող

Christopher Commission

Christopher հանձնաժողով

church

եկեղեցի

Church of Christ

Church of Christ

church room

եկեղեցու սենյակ

CIA

CIA

Cigarette and Tobacco Products Surtax Fund Revenues

Սիգարետների և ծխախոտի ապրանքների հավելյալ հարկի հիմնադրամի եկամուտներ

cinematographer

կինոբեմադրիչ

circulate

շրջանառված

circulation

շրջանառություն

circulator

շրջանառող

citizen

Քաղաքացիական ծառայության կարգի դրույթների փոփոխություն

Citizen Advisory Committee

Քաղաքացիների խորհրդատվական կոմիտե

Citizen Commission

Քաղաքացիների խորհրդատվական խորհուրդ

Citizen Committee

Քաղաքացիների հանձնաժողով

citizen of the year

տարվա քաղաքացի
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citizen oversight

քաղաքացիների վերահսկողություն

Citizens Against Lawsuit Abuse

Քաղաքացիներ՝ ընդդեմ դատական հայցերի չարաշահման

Citizens Charter

Քաղաքացիների կանոնադրություն

Citizens Charter Reform Task Force

Քաղաքացիների կանոնադրության բարեփոխման նպատակային խումբ

Citizens Committee

Քաղաքացիների կոմիտե

Citizens Financial Advisory

Քաղաքացիների ֆինանսական խորհրդական

Citizens for a Sound Economy

Քաղաքացիները՝ հուսալի տնտեսության համար

Citizens for Law and Order

Քաղաքացիները՝ օրենքի և կարգի համար

Citizens for Public Safety

Քաղաքացիները՝ հանրային անվտանգության համար

Citizen's Oversight Committee

Քաղաքացիների վերահսկողության կոմիտե

Citizens Planning Council

Քաղաքացիների պլանավորման խորհուրդ

Citizens Police Academy

Քաղաքացիների ոստիկանության ակադեմիա

Citizens Review Committee

Քաղաքացիների ուսումնասիրության կոմիտե

Citizens' Task Force

Քաղաքացիների նպատակային խումբ

Citizens to Turn L.A. Around

Քաղաքացիները՝ L.A.-ը վերափոխելու համար

Citizens Watchdog Group

Քաղաքացիների հսկման խումբ

Citizens’ Advisory Committee

Քաղաքացիների խորհրդատվական կոմիտե

citizenship

քաղաքացիություն

city

քաղաք

city administrative officer

քաղաքի վարչական պաշտոնյա

city attorney

քաղաքի դատախազ

city attorney's impartial analysis of measure

օրենսդրական նախագծի վերաբերյալ քաղաքի դատախազի վերլուծություն

city bonds

քաղաքի պարտատոմսեր

city charter

քաղաքի կանոնադրություն

city clerk

քաղաքի գործավար

city clerk office

քաղաքի գործավարի գրասենյակ

city commissioner

քաղաքի հանձնակատար

city costs

քաղաքի ծախսեր

city council

քաղաքային խորհուրդ

city council member's aide

քաղաքային խորհրդի անդամի օգնական

city council president pro tempore

քաղաքային խորհրդի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար

City Council Veto of Board Actions

Քաղաքային խորհրդի վետոն Խորհրդի գործողությունների դեմ

city council, seat

քաղաքային խորհուրդ, աթոռ

city councilman

քաղաքային խորհրդի անդամ

city councilmember

քաղաքային խորհրդի անդամ

city councilwoman

քաղաքային խորհրդի կին անդամ

city elected officials

քաղաքի ընտրված պաշտոնյա

city election code

քաղաքի ընտրական օրենսգիրք

city elections

քաղաքային ընտրություններ

city employee

քաղաքի աշխատող

City Employees Retirement System

Քաղաքի աշխատողների թոշակային համակարգ

city engineer

քաղաքի ճարտարագետ

city ethics commission

քաղաքի էթիկայի կոմիտե
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city finance director

քաղաքի ֆինանսական տնօրեն

city general fund

քաղաքի ընդհանուր հիմնադրամ

City General Municipal Election

Քաղաքի ընդհանուր քաղաքային ընտրություններ

city government

քաղաքի կառավարություն

City Government Reform

քաղաքի կառավարության բարեփոխումներ

city hall

քաղաքապետարան

City Hall Remodeling Project

քաղաքապետարանի բարեկարգման նախագիծ

City Hall Task Force

քաղաքապետարանի նպատակային խումբ

city lines

քաղաքային գծեր

city manager

քաղաքի մենեջեր

city measure

քաղաքի օրենսդրական նախագիծ

city of

քաղաք

City of Capital Improvements Commission Member

Քաղաքի կապիտալ վերանորոգումների հանձնաժողովի անդամ

City of Carson councilwoman

Carson քաղաքի խորհրդի անդամ

City of Community Life Commissioner

Քաղաքի համայնքային կյանքի հանձնակատար

City of Los Angeles

Los Angeles քաղաք

City of Los Angeles and Board of Education

Los Angeles քաղաք և Կրթության խորհուրդ

city ordinance

քաղաքի հրամանագիր

city planning

քաղաքի նախագծում

City Planning Commission

քաղաքի նախագծման հանձնաժողով

City Planning Department

քաղաքի նախագծման վարչություն

city seal

քաղաքի կնիք

city servant

քաղաքային ծառայող

city service

քաղաքային ծառայություն

city service credit

քաղաքի ծառայության վարկ

City Special Municipal Election

Քաղաքի հատուկ քաղաքային ընտրություններ

city tax

քաղաքի հարկ

city treasurer

քաղաքի գանձապահ

city treasury

քաղաքի գանձապետարան

city utility bill

քաղաքի կոմունալ ծառայությունների հաշիվ

city vision

քաղաքի տեսլական

city's business tax

քաղաքի բիզնես հարկ

City's Emergency Operation Center

Քաղաքի Արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոն

city's fiscal watchdog

քաղաքի ֆինանսական հսկիչ

City's General Fund

Քաղաքի ընդհանուր հիմնադրամ

City's Police Department Operation Center

Քաղաքի Ոստիկանության կառավարման կենտրոն

City's Water Study Session

Քաղաքի Ջրի ուսումնասիրության նիստ

Citywide Security General Obligation Bonds

Քաղաքի անվտանգության ընդհանուր պարտատոմսեր

Citywide System of Neighborhood Councils

Թաղային խորհուրդների քաղաքային համակարգ

civic

քաղաղացիական

civic affairs

քաղաքացիական գործեր

civic auditorium

քաղաքացիական լսարան

civic center

քաղաքացիական կենտրոն
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Civic Coalition for Charter Reform

Կանոնադրության բարեփոխումների քաղաքացիական դաշինք

civil

քաղաքացիական

civil action

քաղաքացիական գործողություն

civil case

քաղաքացիական գործ

civil engineer

ճարտարագետ-շինարար

civil environment engineer

քաղաքացիական շրջակա միջավայրի ճարտարագետ

Civil Justice Association of California

California-ի Քաղաքացիական արդարությունների ընկերակցություն

civil liberties activist

քաղաքացիական ազատությունների ակտիվիստ

civil litigation

քաղաքացիական դատավարություն

civil litigation attorney

քաղաքացիական դատավարության փաստաբան

civil matters

քաղաքացիական գործեր

civil penalty

քաղաքացիական տուգանք

civil rights

քաղաքացիական իրավունքներ

civil rights attorney

քաղաքացիական իրավունքների փաստաբան

civil servant

քաղաքացիական ծառայող

civil service

քաղաքացիական ծառայություն

civil service classification

քաղաքացիական ծառայության դասակարգում

Civil Service Commission

Քաղաքացիական ծառայության հանձնաժողով

civil service provisions

քաղաքացիական ծառայության դրույթներ

civil service regulations

քաղաքացիական ծառայության կանոնակարգեր

civil service rules

քաղաքացիական ծառայության կանոններ

Civil Service System

Քաղաքացիական ծառայության համակարգ

civil water engineer

քաղաքացիական ջրային ճարտարագետ

civilian ambulance employees

շտապ օգնության մեքենայի քաղաքային աշխատակից

civilian member

քաղաքացի անդամ

claim board

հայցերի խորհուրդ

claimant

հայցվոր

claims

հայցեր

claims against city

հայցեր ընդդեմ քաղաքի

claims board

հայցերի խորհուրդ

clarification of existing law

գոյություն ունեցող օրենքի պարզաբանումներ

class I gambling

1-ին դասի խաղամոլություն

class II gambling

2-րդ դասի խաղամոլություն

class size

դասարանի չափ

class size reduction

դասարանի չափի կրճատում

class-group

դասարան-խումբ

classical actor

դասական դերասան

classified

գաղտնի

classified position

գաղտնի դիրքորոշում

classroom

դասասենյակ

classroom instruction

դասասենյակի հրահանգներ

clause

հոդված

clean water action

մաքուր ջրի գործողություն
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clean water analyst

մաքուր ջրի վերլուծաբան

Clean Water and Water Reclamation Bond Law

Մաքուր ջրի և ջրի մաքրման պարտատոմսերի մասին օրենք

Clear Lake Basin 2000 Project

Մաքուր լճի ավազան 2000 նախագիծ

clergy

հոգևորական

clergyman

հոգևորական

clerk

գործավար

clerk typist

գործավար մեքենագրող

clinic

կլինիկա

clinical

կլինիկական

clinical microbiologist

կլինիկական միկրոկենսաբան

clinical nurse specialist

կլինիկական բուժքույր-մասնագետ

close of registration

գրանցման ավարտ

closed primary

փակ նախնական ընտրություններ

clothing accessories designer

հագուստի պարագաների դիզայներ

Clover Creek Flood Protection

Clover Creek-ի ջրհեղեղի պաշտպանություն

Clover Creek Flood Protection and Environmental
Enhancement Project

Clover Creek-ի ջրհեղեղի պաշտպանության և շրջական միջավայրի բարելավման նախագիծ

club

ակումբ

club lounge

ակումբի լաունջ

co/owner

համա-սեփականատեր

coach

մարզիչ

coal

ածուխ

coal falsification

ածուխի կեղծում

coal fired power plans

ածուխով աշխատող էլեկտրակայան

coalition

դաշինք

Coalition for Christian Values

Քրիստոնեական արժեքների դաշինք

Coalition for Clean Air

Մաքուր օդի դաշինք

Coalition for Education

Կրթության դաշինք

Coalitions for Clean Air and Water Support

Մաքուր օդի և ջրի աջակցության դաշինք

coastal commissioner

առափնյա շրջանի հանձնակատար

Coastal Conservation Act

Առափնյա տարածքի բնապահպանական օրենք

coastal protection

առափնյա տարածքի պաշտպանություն

Coastal Protection Bond Act

Առափնյա տարածքի պաշտպանության պարտատոմսերի օրենք

coastal trail

առափնյա արահետ

Coastal Zone Act Reauthorization Amendments

Առափնյա տարածքի օրենքի վերաթույլտվության փոփոխությունների

coastline

առափնյա գիծ

co-chair

համանախագահ

co-chair L.A. City Domestic Violence Task Force

համանախագահ, L.A. քաղաքի Ընտանեկան բռնության նպատակային խումբ

co-chair, Campaign Finance Reform Task Force

համանախագահ, Քարոզարշավի ֆինանսավորման բարեփոխումների նպատակային խումբ

co-chairman of the International Baccalaureate (IB) Steering
Միջազգային բակալավրիատի (IB) ղեկավարող կոմիտեի համանախագահ
Committee
co-chairman of the International Baccalaureate Steering
Committee

Միջազգային բակալավրիատի ղեկավարող կոմիտեի համանախագահ

code

օրենսգիրք

code enforcement division

օրենսգրքի պարտադրման բաժին

code enforcement officer

օրենսգրքի պարտադրման աշխատակից
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code inspector

օրենսգրքի քննիչ

Code of Civil Procedures

Քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք

Code of Conduct

Վարվելաձևի նորմեր

Code of Conduct of Elected Officials

Վարվելաձևի նորմեր ընտրված պաշտոնյայի համար

Code of Fair Campaign Practices

Արդար քարոզարշավի գործելակերպի նորմեր

coffee store manager

սուրճի խանութի մենեջեր

co-founder

համա-հիմնադիր

co-generation projects

համա-սերնդային նախագծեր

cohesive

հարակից

coin dealer

մետաղադրամի առևտրական

collect call

վճարովի հեռախոսազանգ

collective bargaining

խմբակային բանակցություններ

collective bargaining agreements

խմբակային բանակցությունների համաձայնություն

college

քոլեջ

college academic publisher

քոլեջի ակադեմիական տպագրող

College Bound Today Program

College Bound Today ծրագիր

college cost

քոլեջի արժեք

college dean

քոլեջի դեկան

college educator

քոլեջի դասախոս

college English instructor

քոլեջի անգլերենի դասախոս

college faculty

քոլեջի դասախոսական անձնակազմ

college financial counselor

քոլեջի ֆինանսական խորհրդական

college financial representative

քոլեջի ֆինանսական ներկայացուցիչ

college instructor

քոլեջի հրահանգիչ

college professor

քոլեջի պրոֆեսոր

college transfer measure

քոլեջի փոխադրման օրենսդրական նախագիծ

colonel

գնդապետ

Colorado School of Mines

Կոլորադոյի Հանքային դպրոց

columnist

թղթակից

comedian

կոմիկ

coming soon

շուտով

commander

հրամանատար

commander, Moorpark American Legion Post 502

հրամանատար, Moorpark-ի Ամերիկյան լեգեոն, Դիրք 502

Commander's Award for Public Service

Հանրային ծառայության համար հրամանատարի պարգև

commanding officer

բարձրաստիճան սպա

commencement of recruit training

նորակոչիկների պատրաստման սկիզբ

commencing with section

սկսվում է բաժին

commendation

գովասանք

commentator

մեկնաբան

commercial

առևտրային

commercial realty consultant

առևտրային անշարժ գույքի խորհրդատու

commission

հանձնաժողով

commission and mayoral recommendations

հանձնաժողով և քաղաքապետի առաջարկություններ
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commission on peace officer standards

ոստիկանական սպաների չափանիշների հանձնաժողով

Commission on Peace Officer Standards and Training

Ոստիկանական սպաների չափանիշների և վերապատրաստման հանձնաժողով

commissioner

հանձնակատար

commissioner - Board of Appeals

հանձնակատար, Բողոքարկման խորհուրդ

commissioner board

հանձնակատարների խորհուրդ

commissioner of

հանձնակատար

commissioner, Los Angeles Municipal Court

հանձնակատար, Los Angeles-ի քաղաքային դատարան

commissioner, Municipal Court

հանձնակատար, քաղաքային դատարան

commissioner, Traffic & Safety

հանձնակատար, Երթևեկություն և անվտանգություն

committee

կոմիտե

Committee for Art

Արվեստի կոմիտե

committee member

կոմիտեի անդամ

committee of the states

նահանգների կոմիտե

committee on federal judiciary

դաշնային իրավաբանական կոմիտե

committee on justice

արդարադատության կոմիտե

committee to prepare the school plan

դպրոցական ծրագիր կազմող կոմիտե

commodities analyst

ապրանքների վերլուծաբան

commodities trader

ապրանքների առևտրական

common cause

ընդհանուր նպատակ

common core

համընդհանուր հիմք

common core standards

համընդհանուր հիմքի չափանիշներ

common law trust

հավատք դեպի ընդհանուր օրենք

common phrases used in official matters

պաշտոնական միջավայրում հաճախ օգտագործվող բառակապակցություններ

common sense

ողջամտություն

common sense solutions

ողջամիտ իրավիճակ

common use requirement

հաճախ ներկայացվող պահանջներ

communicable disease investigator

վարակիչ հիվանդության հետաքննող

communication

հաղորդակցություն

communication arts

հաղորդակցության արվեստներ

communications director

հաղորդակցության տնօրեն

communications worker

հաղորդակցության աշխատակից

communities of interest

հետաքրքրության համայնքներ

community

համայնք

community affair consultant

համայնքային գործերով խորհրդատու

community center

համայնքային կենտրոն

Community Center Corp., board member

Համայնքային կենտրոն ընկեր., խորհրդի անդամ

community college

համայնքային քոլեջ

Community College District

Համայնքային քոլեջների շրջան

Community College District Special Election

Համայնքային քոլեջների շրջանի հատուկ ընտրություններ

community college trustee

համայնքային քոլեջի հոգաբարձու

Community Cornerstone Award

Համայնքի անկյունաքարի պարգև

community councilmember

համայնքային խորհրդի անդամ

Community Development Block Grant Commission

Համայնքի զարգացման դրամաշնորհային հանձնաժողով
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community disaster communicator

համայնքային արտակարգ իրավիճակների կապի պատասխանատու

community educational liaison

համայնքի կրթության կապ

Community Labor Coalition

Համայնքի աշխատանքային դաշինք

community organization

համայնքային կազմակերպություն

community organizer

համայնքային կազմակերպիչ

community outreach

համայնքի հետ կապ

community outreach coordinator

համայնքի հետ կապի համակարգող

community outreach program

համայնքի հետ կապի ծրագիր

community oversight committee

համայնքի հետ կապի կոմիտե

community relations

համայնքի հետ հարաբերություններ

community room

համայնքային սենյակ

community service

համայնքային ծառայություն

community services administrator

համայնքային ծառայությունների կառավարիչ

community volunteer

համայնքային կամավոր

community watchdog

համայնքային հսկիչ

community worker

համայնքային աշխատող

community-based

համայնքի հիման վրա

community-based organization

համայնքի հիման վրա գործող կազմակերպություն

compacts

կոմպակտներ

company president

ընկերության նախագահ

compelling need

սուր անհրաժեշտություն

compensation

փոխհատուցում

compensation experience

փոխհատուցման փորձառություն

compensation of elected officers and limitation on outside
activities

ընտրված պաշտոնյաների փոխհատուցում և դրսի գործողությունների սահմանափակում

competing measure

մրցող օրենսդրական նախագծեր

competitive bidding

մրցակցային գնի առաջարկ

competitive bidding or private sale

մրցակցային գնի առաջարկ կամ մասնավոր վաճառք

competitive bids

մրցակցային գնի առաջարկներ

competitive proposals preferred

նախընտրելի են մրցակցային առաջարկներ

competitive salary

մրցակցային աշխատավարձ

competitive sealed bidding

մրցակցային կնքված գնի առաջարկներ

competitive sealed proposals

մրցակցային կնքված առաջարկներ

compiled by

հավաքված

complete authority to issue bonds

պարտատոմսերի թողարկման ամբողջական լիազորություն

complete text of measure

օրենսդրական նախագծի ամբողջական տեքստ

complex

բարդ

compliance

համապատասխանություն

compliance manager

համապատասխանության մենեջեր

compliance officer

համապատասխանության աշխատակից

compliance supervisor

համապատասխանության վերահսկիչ

composer

երգահան

composite

բաղադրյալ

composite ballot

բաղադրյալ քվեաթերթիկ
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compound

բարդ

Comprehensive Annual Financial Report

Համակողմանի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն

Comprehensive Annual Financial Report (CAFR)

Համակողմանի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն (CAFR)

comprehensive plan

համակողմանի նախագիծ

Comprehensive Plan Amendment

Համակողմանի նախագծի փոփոխություն

comprehensive plan development

համակողմանի նախագծի մշակում

Comprehensive Regional Express Bus Network

Համակողմանի տարածաշրջանային արագընթաց ավտոբուսի ցանց

comprehensive schools

համակողմանի դպրոցներ

comptroller general

գլխավոր վերահսկիչ

computer

համակարգիչ

computer consultant

համակարգչային խորհրդատու

computer programmer

համակարգչային ծրագրավորող

computer science

համակարգչային գիտություն

computer store owner

համակարգիչների խանութի սեփականատեր

concentration on improved student performance

ուշադրությունը՝ ուսանողների առաջադիմության բարելավման վրա

concerned citizen

մտահոգ քաղաքացի

concerning

վերաբերյալ

concession agreement

կոնցեսիոն պայմանագիր

concrete delivery driver

բետոն առաքող վարորդ

concurrent power

միաժամանակյա ուժ

condemn

դատապարտել

condemnation

դատապարտում

conditional use

պայմանական օգտագործում

conduct in office

վարվելաձև գրասենյակում

conduct of business

բիզնես էթիկայի կանոններ

conducting elections

ընտրության անցկացում

conference

կոնֆերանս

conference calls

կոնֆերանսային հեռախոսազանգ

conference room

կոնֆերանսների սենյակ

confirmation number

հաստատման համար

conflict resolution consultant

վեճերի լուծման խորհրդատու

conflict with other charter provisions

հակասություն կանոնադրության այլ դրույթների հետ

Congestion Relief Program - major transportation corridor
improvements

Խցանումներից ազատման ծրագիր - փոխադրումների կարևորագույն միջանցքի բարելավումներ

congratulations

շնորհավորանքներ

congress

կոնգրես

Congress of California Seniors

California-ի մեծահասակների կոնգրես

congressional

կոնգրեսին վերաբերող

congressional deputy

կոնգրեսի տեղակալ

congressional district

կոնգրեսի շրջան

Congressional Term Limits Declaration Act of 1998

1998թ. Կոնգրեսում պաշտոնավարման ժամկետի սահմանափակումների հայտարարության օրենք

congressman

կոնգրեսական

congresswoman

կին կոնգրեսական

consensus

համաձայնություն
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conservation

բնապահպանություն

Conservation Corp California

California-ի բնապահպանական ընկերություն

conservation corps

բնապահպանական ընկերություն

conservation district director

բնապահպանական շրջանի տնօրեն

conservationist

բնապահպան

conservative activist

պահպանողական ակտիվիստ

conservative news commentator

պահպանողական լրատվական մեկնաբան

Conservative Women's Leadership Association

Պահպանողական կին առաջնորդների ընկերակցություն

consideration

նկատի առնել

consolidated

միացյալ

consolidated election

միացյալ ընտրություններ

Consolidated Fire Protection District of Los Angeles County Los Angeles-ի վարչաշրջանի Հրդեհից պաշտպանության միացյալ շրջան
consolidated municipal election

քաղաքային միացյալ ընտրություններ

consolidated or annexed territory

միացված կամ գրավված տարածք

consolidated primaries

միասնական նախնական ընտրություններ

consolidated terminal facility

միասնական տերմինալի շինություն

consolidated water district

ջրի միացյալ շրջան

consolidation

միավորում

consolidation of elections

ընտրությունների միավորում

constituency

ընտրողներ

constituent service advocate

ընտրողների ծառայության փաստաբան

Constitution

Սահմանադրություն

constitution revision

սահմանադրության վերանայում

constitution revision committee

սահմանադրության վերանայման կոմիտե

constitutional convention

սահմանադրական համագումար

constitutional law attorney

սահմանադրական իրավունքի փաստաբան

constitutional offices

սահմանադրական գրասենյակներ

construction

շինարարություն

construction inspector

շինարարական վերահսկիչ

consular officer

հյուպատոսության աշխատակից

consultant

խորհրդատու

consultant on congress

կոնգրեսի խորհրդատու

consulting

խորհրդատվություն

consumer

սպառող

consumer affairs

սպառողների հարցեր

Consumer Federation

Սպառողների դաշնություն

Consumer Federation of California

California-ի Սպառողների դաշնություն

consumer price index

սպառողական գնի ինդեքս

consumer trial attorney

սպառողների դատավարության փաստաբան

consumerist-financial journalist

սպառողների շահերի պաշտպան, ֆինանսական լրադրող

consumers against fraud and higher insurance costs

սպառողները՝ ընդդեմ խարդախության և ապահովագրության ավելի բարձր արժեքների

Consumers Coalition of California

California-ի Սպառողների դաշինք

contempt of court

անհարգալից վերաբերմունք դատարանի նկատմամբ
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contest

մրցույթ

contiguous

սահմանակից

continue voting

շարունակեք քվեարկել

continue voting on next page

շարունակեք քվեարկել հաջորդ էջին

continued

շարունակվող

continued on next page

շարունակությունը՝ հաջորդ էջին

continues next page

շարունակվում է հաջորդ էջին

Continuing Education Faculty Association

Շարունակական կրթության դասախոսների ընկերակցություն

Continuing Honorary Service Awards

Շարունակական պատվավոր ծառայության պարգևներ

contract

պայմանագիր

Contract Cities Association

Պայմանագրային քաղաքների ընկերակցություն

contracting authority

պայմանագիր կնքած իշխանություն

contractor

կապալառու

contributing resource in a historic district

պատմական շրջանի ներդրում կատարած աղբյուր

contribution required

պահանջվում են նվիրատվություններ

contributions

նվիրատվություններ

contributions and spending limits

նվիրատվությունների և ծախսերի սահմանափակումներ

control of

վերահսկում

control of departmental funds

բաժանմունքի ֆինանսական միջոցների վերահսկում

control of litigation

դատական գործընթացների վերահսկում

controlled committee

վերահսկվող կոմիտե

controller

վերահսկիչ

convalescent

ապաքինվող

convalescent hospital

ապաքինող հիվանդանոց

convenient

հարմարավետ

convention events coordinator

համագումարի միջոցառումների համակարգող

conversion

փոխարկում

convertible

փոխարկվող

convertible securities

փոխարկելի արժեթղթեր

convicted

դատապարտված

cook

խոհարար

Coordinated Educational Outreach Committee

Համակարգված կրթական տեղեկատվության կոմիտե

coordinating council

համակարգող խորհուրդ

coordination of mind & body through movement to music

երաժշտության միջոցով մտքի և մարմնի համակարգում

coordinator

համակարգող

co-owner

համա-սեփականատեր

copy editor

կրկնօրինակի խմբագիր

copy of the measure

օրենսդրական նախագծի օրինակ

Core Deputy Program

Հիմնական տեղակալի ծրագիր

core sheriff deputies

շերիֆի հիմնական տեղակալներ

cornerstone

անկյունաքար

coroner

դատաքննիչ

corporate

հավաքական
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corporate debt securities

կորպորացիայի պարտքերի արժեթղթեր

corporate income tax

կորպորացիայի եկամտահարկ

corporation

կորպորացիա

corps

կորպուս

correctional education teacher

քրեակատարողական կրթության ուսուցիչ

correctional officer

քրեակատարողական հիմնարկության աշխատակից

correspondent assistant

թղթակցի օգնական

corridor

միջանցք

corrupted

կոռումպացված

corruption

կաշառակերություն

cosmetologist

կոսմետոլոգ

cost

արժեք

cost estimator

արժեքի գնահատող

cost of living

ապրուստի արժեք

cost of living adjustment

ապրուստի արժեքի կարգավորում

costume house costumer

կոստյումի տան հաճախորդ

council

խորհուրդ

council action

խորհրդի գործողություն

council approval

խորհրդի հաստատում

council consideration of budget

խորհրդի կողմից բյուջեի ուսումնասիրություն

council deputy

խորհրդի տեղակալ

council district

խորհրդի շրջան

council district aide

խորհրդի շրջանի օգնական

Council District Special Election

Խորհրդի շրջանի հատուկ ընտրություններ

Council District Special Runoff Election

Խորհրդի շրջանի հատուկ ընտրությունների երկրորդ փուլ

council field representative

խորհրդի դաշտային ներկայացուցիչ

council file

խորհրդի ֆայլ

council file no.

խորհրդի ֆայլ համար

council for adult education

մեծահասակների կրթության խորհուրդ

council member

խորհրդի անդամ

council member appointed at large

ընդհանուրի կողմից նշանակված խորհրդի անդամ

council offices

խորհրդի գրասենյակներ

council person

խորհրդի անդամ

council policy analyst

խորհրդի քաղաքականության վերլուծաբան

council room

խորհրդի սենյակ

council seats

խորհրդի աթոռ

council size

խորհրդի չափ

council woman

խորհրդի կին անդամ

council/central committee

խորհուրդ/կենտրոնական կոմիտե

council/central committee democratic

դեմոկրատական խորհուրդ/կենտրոնական կոմիտե

councilman

խորհրդի անդամ

councilmanic district

խորհրդի անդամի շրջան

councilman's chief deputy

խորհրդի անդամի գլխավոր տեղակալ
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councilmember

խորհրդի անդամ

councilmember, City of Carson

խորհրդի անդամ, Carson քաղաք

councilperson

խորհրդի անդամ

councilwoman

խորհրդի կին անդամ

counselor

խորհրդական

counselor at law

իրավաբանական խորհրդական

count

հաշիվ

counterfeit

կեղծ

counterintelligence

հակահետախուզություն

country club

գյուղական ակումբ

county

վարչաշրջան

county assessor

վարչաշրջանի հարկային տեսուչ

County Board of Education

Վարչարջանի կրթության խորհուրդ

County Board of Supervisors

Վարչարջանի Վերահսկիչների խորհուրդ

County Central Committee

Վարչարջանի Կենտրոնական կոմիտե

County Central Committee (CCC)

Վարչարջանի Կենտրոնական կոմիտե (CCC)

County Central Committee (CCC) Member

Վարչարջանի Կենտրոնական կոմիտեի (CCC) անդամ

County Central Committee Member

Վարչարջանի Կենտրոնական կոմիտեի անդամ

county clerk

վարչարջանի գործավար

County Clerk's Office

Վարչարջանի գործավարի գրասենյակ

County Committee on School District Organization

Դպրոցական շրջանի կազմակերպության վարչաշրջանի կոմիտե

county council

վարչարջանի խորհուրդ

county counsel

վարչարջանի խորհրդական

county counsel's impartial analysis of measure

վարչարջանի խորհրդականի կողմից օրենսդրական նախագծի անկողմնակալ վերլուծություն

county elections officials

վարչարջանի ընտրությունների պաշտոնյաներ

county employee

վարչարջանի աշխատակից

county measure

շրջանի օրենսդրական նախագիծ

County of Los Angeles

Los Angeles-ի վարչարջան

County of Los Angeles Department of Animal Care and
Control

Los Angeles-ի վարչարջանի Կենդանիների խնամքի և վերահսկողության բաժին

County of Los Angeles Public Library

Los Angeles-ի վարչարջանի Հանրային գրադարան

county school board member

վարչարջանի դպրոցի խորհրդի անդամ

county sheriff

վարչարջանի շերիֆ

county special district

վարչարջանի հատուկ վարչաշրջան

county supervisor

վարչարջանի վերահսկիչ

county surveyor

վարչարջանի տեսուչ

county tax collector

վարչարջանի հարկահավաք

county water commissioner

վարչարջանի ջրային տեսուչ

County Water District

Վարչարջանի ջրային վարչաշրջան

county water districts

վարչարջանի ջրային շրջաններ

county worker

վարչարջանի աշխատակից

county's civil service rules

վարչարջանի քաղաքացիական ծառայության կանոններ

Countywide Hate Crime Task Force

Վարչարջանում ատելության հողի վրա հանցագործությունների նպատակային խումբ

coupon

կտրոն
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courier

սուրհանդակ

court

դատարան

court arbitrator

դատարանի իրավարար

court building

դատարանի շենք

court commissioner

դատարանի հանձնակատար

court cost

դատական ծախս

court deposition reporter

դատարանում վկայությունների թղթակից

court interpreter

դատարանի թարգմանիչ

court judge

դատարանի դատավոր

court of appeal

վերաքննիչ դատարան

court of record

գրառումների դատարան

court process server

դատական գործընթացի սերվեր

court reporter

դատական թղթակից

court room

դատավարության սրահ

court trustee

դատարանի հոգաբարձու

CPA

Վկայագրված հանրային հաշվապահ

crafts room

արհեստների սենյակ

craftsperson

արհեստավոր

creation

ստեղծում

creation of fund

ֆինանսական միջոցների ստեղծում

credit

վարկ

credit analyst

վարկային վերլուծություն

credit union

վարկային միություն

Creek Irrigation District

ծովագոգի ոռոգման շրջան

creek restoration specialist

ծովագոգի վերականգնման մասնագետ

crescent primary & intermediate

crescent-ի նախնական և միջանկյալ

crew leaders

անձնակազմի ղեկավար

crime

հանցագործություն

crime analysis unit

հանցագործության վերլուծության բաժին

crime lab

հանցագործության լաբորատորիա

crime scene investigator

հանցագործության վայրի հետաքննիչ

crime task force

հանցագործության նպատակային խումբ

crime victim advocate

հանցագործությունների զոհերի շահերի պաշտպան

Crime Victims United

Հանցագործությունների զոհերի միություն

Crime Victims United of California

California-ի Հանցագործությունների զոհերի միություն

criminal case

քրեական գործ

criminal court commissioner

քրեական դատարանի հանձնակատար

criminal defense lawyer

քրեական գործերի փաստաբան

criminal homicide prosecutor

քրեական մարդասպանության դատախազ

criminal investigator

քրեական հետաքննիչ

criminal justice administrator

քրեական արդարադատության կառավարիչ

criminal matter

քրեական գործ

criminal prosecutor

քրեական դատախազ
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criminal trial attorney

քրեական դատավարության փաստաբան

criminalist

կրիմինալիստ

crisis intervention counselor

ճգնաժամային միջամտության խորհրդական

crisis pregnancy center

ճգնաժամային հղիության կենտրոն

criteria for redistricting

սահմանափակումների չափանիշ

critical thinking

քննադատական մտածողություն

crossing guard

խաչմերուկի պահակ

crossover

քրոսովեր

CSDA

California-ի Հատուկ շրջանի ընկերակցություն

CSEA

California-ի նահանգային աշխատակիցների ընկերակցություն

CSU

California-ի նահանգային համալսարան

cub master

քաբսկաուտների ղեկավար

cub scouts

քաբ սկաուտ

culinary cuisine director

խոհարարական խոհանոցի տնօրեն

culinary executive

խոհարարական պաշտոնյա

culinary school administrator

խոհարարական դպրոցի կառավարիչ

cultural arts committee

մշակութային արվեստների կոմիտե

cultural liaison

մշակութային կապ

cultural resource stewardship

մշակութային ռեսուրսների կառավարում

cultural spiritual advisor

մշակութային հոգևոր հորհրդատու

Culture Commission

Մշակութային հանձնաժողով

Cupertino Educational Endowment Foundation

Cupertino-ի Կրթական նվիրաբերության հիմնադրամ

curb

մայթեզր

curbside voter

մայթեզրի քվեարկող

curbside voting

մայթեզրի քվեարկություն

curbside voting assistance form

մայթեզրի քվեարկության աջակցության ձևաթուղթ

curbside voting form

մայթեզրի քվեարկության ձևաթուղթ

current election information

ընթացիկ ընտրությունների մասին տեղեկություններ

current law

ներկայիս օրենք

current residence

ներկայիս բնակվելու վայր

current tax rate

հարկի ներկայիս տոկոսադրույքը

curriculum

ուսումնական ծրագիր

curriculum enrichment

ուսումնական ծրագրի հարստացում

custodial manager

պահառության մենեջեր

custodial office

պահառության գրասենյակ

custodian

պահառու

custody and brokerage

պահառություն և բրոկերային ծառայություններ

custody division

պահառության բաժին

custody records clerk

պահառության տվյալների գործավար

customary contingency

սովորական պատահականություն

customer charge

գանձում հաճախորդից

customer service

հաճախորդների սպասարկում

customer service representative

հաճախորդների սպասարկման ներկայացուցիչ

Armenian Glossary

40 of 145

3/17/2017

customs broker

մաքսային բրոկեր

cut through the red tape

վերացնել խոչընդոտները

cutting-edge technology

նորագույն տեխնոլոգիաներ

cybercrime

կիբեր-հանցագործություն

DA

շրջանային դատախազ

DA (district attorney)

DA (շրջանային դատախազ)

dairy products businessman

կաթնամթերքի ոլորտի գործարար

dairyman

կաթնավաճառ

dance center

պարի կենտրոն

dance instructor

պարի ուսուցիչ

data communication engineer

տվյալների հաղորդակցության ճարտարագետ

data entry operator

տվյալների մուտքագրման օպերատոր

data manager

տվյալների մենեջեր

data processing

տվյալների մշակում

data processing systems

տվյալների մշակման համակարգ

data specialist

տվյալների մասնագետ

database

տվյալների բազա

date

ամսաթիվ

day care operator

ցերեկային խնամքի օպերատոր

day kindergarten program

ցերեկային մանկապարտեզի ծրագիր

day school

ցերեկային դպրոց

daytime phone

ցերեկային հեռախոս

DCFS

Երեխաների և Ընտանիքի ծառայությունների վարչություն

deacon

սարկավագ

deadline

վերջնաժամկետ

deadline for filing arguments

փաստարկներ ներկայացնելու վերջնաժամկետ

dealer

դիլեր

dean

դեկան

dean of student affairs

ուսանողների հարցերով դեկան

dean of students

ուսանողների դեկան

death or disqualification of candidate

թեկնածուի մահ կամ որակազրկում

death penalty

մահապատիժ

debit card

բանկային քարտ

debt

պարտք

debt accountability

պարտքի հաշվետվություն

debt impact statements

պարտքի ազդեցության հիմնավորումներ

deceased

մահացած

decentralization

ապակենտրոնացում

decision-making official

որոշումներ կայացնող պաշտոնյա

declaration

հայտարարություն

declaration of candidacy

թեկնածության հայտարարություն

declaration of independence

անկախության հայտարարագիր

declaration of intent to solicit and receive contributions

նվիրատվություններ խնդրելու և ստանալու մտադրության մասին հայտարարություն
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declaration of intention

մտադրությունների մասին հայտարարություն

Declaration of Intention to become a candidate

թեկնածու դառնալու մասին մտադրության հայտարարություն

declaration of intention to run for office

պաշտոնի համար թեկնածություն առաջարկելու մասին մտադրության հայտարարություն

decline in price strength

գնի ուժի անկում

decline to state

վիճակի անկում

decriminalize and treat drug use

թմրադեղի օգտագործման ապա-քրեականացում և բուժում

defeat

պարտության մատնել

defendant

մեղադրյալ

defense

պաշտպանություն

defense representative

պաշտպանության ներկայացուցիչ

Deferred Compensation Plan

Հետաձգված փոխհատուցման ծրագիր

Deferred Compensation System

Հետաձգված փոխհատուցման համակարգ

Deferred Maintenance Assessment

Հետաձգված պահպանության գնահատում

Deferred Retirement Option Plan

Հետաձգված թոշակի անցնելու տարբերակների պլան

Deferred Retirement Option Plan (DROP)

Հետաձգված թոշակի անցնելու տարբերակների պլան (DROP)

deficiency

պակասություն

definitions

սահմանումներ

definitive bonds

վերջնական պարտատոմսեր

delegate

պատգամավոր

delegates to national convention

ազգային համագումարի պատգամավոր

delegation

պատգամավորություն

delegation of authority

լիազորությունների փոխանցում

delegation of legislative authority to area planning
commissions

իրավաբանական լիազորությունների փոխանցում տարածքի նախագծման հանձնաժողովին

delete

ջնջել

delivery agent authorization

առաքման գործակալի թույլտվություն

delivery agent authorization form

առաքման գործակալի թույլտվության ձևաթուղթ

delivery driver

առաքիչ վարորդ

delivery obligation

առաքման պարտավորություն

delivery of services

ծառայությունների առաքում

delivery technician

առաքման տեխնիկ

Delta

Delta

Delta Science Center

Delta գիտական կենտրոն

democracy

ժողովրդավարություն

democrat

դեմոկրատ

democratic candidate

դեմոկրատ թեկնածու

democratic club

դեմոկրատական ակումբ

Democratic County Committee

Վարչաշրջանի դեմոկրատական կոմիտե

Democratic County Committee, District

Վարչաշրջանի դեմոկրատական կոմիտե, շրջան

democratic elections activist

ժողովրդավարական ընտրությունների ակտիվիստ

Democratic National Convention

Ազգային դեմոկրատական համագումար

Democratic Party

Դեմոկրատական կուսակցություն

demographer

ժողովրդագիր

demolition

քանդում
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den leader

den-ի առաջնորդ

denominations

դավանանքներ

density

խտություն

dental laboratory owner

ատամնաբուժական լաբորատորիայի սեփականատեր

dentist

ատամնաբույժ

department

բաժանմունք

department chairman

բաժանմունքի նախագահ

department having control of their own special funds

բաժանմունքը վերահսկում է իր սեփական հատուկ ֆինանսական միջոցները

Department of Agricultural Commissioner

Գյուղատնտեսական հանձնակատարի բաժանմունք

Department of Airports

Օդանավակայանների բաժանմունք

Department of Animal Regulations

Կենդանիների կանոնակարգերի բաժանմունք

Department of Building and Safety

Շինարարության և անվտանգության բաժանմունք

Department of Children and Family Services

Երեխաների և ընտանիքի ծառայությունների բաժանմունք

Department of Children and Family Services (DCFS)

Երեխաների և ընտանիքի ծառայությունների բաժանմունք (DCFS)

Department of Conservation

Բնապահպանության բաժանմունք

Department of Corrections

Ուղղիչ բաժանմունք

Department of Cultural Affairs

Մշակութային գործերի բաժանմունք

Department of Curriculum and Instruction

Կրթական ծրագրի և հրահանգների բաժանմունք

Department of Defense

Պաշտպանության բաժանմունք

Department of Finance

Ֆինանսների բաժանմունք

Department of Fire

Հրշեջ բաժանմունք

Department of Fire and Police

Հրշեջ ծառայության և ոստիկանության բաժանմունք

Department of Fire and Police Pension

Հրշեջ ծառայության և ոստիկանության վարչության թոշակ

Department of Fish and Game

Ձկների և խաղերի բաժանմունք

Department of Food and Agriculture

Սննդի և գյուղատնտեսության բաժանմունք

Department of Forestry and Fire Protection

Անտառների և հրշեջ պաշտպանության բաժանմունք

Department of Harbor

Նավահանգիստների բաժանմունք

Department of Insurance

Ապահովագրության բաժանմունք

Department of Justice

Արդարադատության բաժանմունք

Department of Labor

Աշխատանքի բաժանմունք

Department of Library

Գրադարանների բաժանմունք

Department of Los Angeles City Employees Retirement
System

Los Angeles քաղաքի աշխատողների թոշակային համակարգի բաժանմունք

Department of Military

Զինվորական բաժանմունք

Department of Military Ban

Զինվորական արգելքի բաժանմունք

Department of Motor Vehicle

Ավտոտրանսպորտի բաժանմունք

Department of Neighborhood Empowerment

Թաղերի հզորացման բաժանմունք

Department of Ombudsman

Օմբութսմենի բաժանմունք

Department of Parks and Recreation

Այգիների և հանգստի գոտիների բաժանմունք

Department of Pensions

Թոշակների բաժանմունք

Department of Pesticide Regulation

Թունաքիմիկատների կանոնակարգման բաժանմունք

Department of Police

Ոստիկանության բաժանմունք

Department of Public Social Services

Հանրային սոցիալական ծառայությունների բաժանմունք

Department of Public Works

Հանրային աշխատողների բաժանմունք
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Department of Recreation and Parks

Հանգստի գոտիների և այգիների բաժանմունք

Department of Sheriff

Շերիֆի բաժանմունք

Department of Transportation

Տրանսպորտի բաժանմունք

Department of Veterans Affairs

Վետերանների գործերով բաժանմունք

Department of Water and Power

Ջրի և էներգիայի բաժանմունք

Department of Water and Power (DWP)

Ջրի և էներգիայի բաժանմունք (DWP)

Department of Water Resources

Ջրային ռեսուրսների բաժանմունք

Department of Youth Authority

Երիտասարդների հեղինակության բաժանմունք

department store

հանրախանութ

departmental purposes

վարչության նպատակներով

department's enforcement attorney

վարչության պարտադրման փաստաբան

dependent children

կախյալ երեխաներ

dependent parent

կախյալ ծնողներ

depository

գանձարան

deputy

տեղակալ

deputy assessor

հարկային տեսուչի տեղակալ

deputy city treasurer

քաղաքի գանձապահի տեղակալ

deputy county assessor

վարչաշրջանի հարկային տեսուչի տեղակալ

deputy delegate

պատգամավորի տեղակալ

deputy district attorney

շրջանային դատախազի տեղակալ

deputy representative

ներկայացուցչի տեղակալ

deputy-in-charge

գլխավոր տեղակալ

deregulation

ապա-կանոնակարգում

desert storm

փոթորիկ անապատում

design

նախագիծ

designated

նշանակված

designated agent-payroll

նշանակված գործակալ-հաշվարկող

designated vote-by-mail precinct

փոստով քվեարկելու համար նախատեսված ընտրատեղամաս

designation

նշանակում

designation of judicial office

իրավաբանական գրասենյակի նշանակում

design-build project

նախագծման-կառուցման նախագիծ

designer

դիզայներ

detach here

պոկեք այստեղ

detective bureau

դետեկտիվ բյուրո

detective supervisor

դետեկտիվների վերահսկիչ

detention services officer

կալանքի ծառայության աշխատակից

deteriorating

վատթարացում

deteriorating facilities

վատթարացող շինություններ

determination of incapacity

անկարողության վատթարացում

deters

վախեցնել

developer

կառուցապատող

developer fees

կառուցապատման վճարներ

development

կառուցապատում
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development associate

կառուցապատման աշխատող

development of assets

ակտիվների կուտակում

development of the neighborhood council plan

թաղային խորհրդի նախագծի մշակում

development of the water and power assets

ջրի և էներգիայի ակտիվների կուտակում

development plan review board

կառուցապատման նախագծի ուսումնասիրության հանձնաժողով

Development, Relief, and Education for Alien Minors

Անչափահաս օտարերկրացիների զարգացում, օգնություն և կրթություն

Diamond Bar City councilman

Diamond Bar քաղաքի խորհրդի անդամ

diesel mechanic

դիզելային մեխանիկ

digital media

թվային լրատվամիջոցներ

digital media supervisor

թվային լրատվամիջոցների վերահսկիչ

digital schools

թվային դպրոցներ

dignity

արժանապատվություն

diplomat

դիվանագետ

direct democracy

ուղղակի ժողովրդավարություն

direct mail service

ուղղակի փոստային ծառայություն

direct primary

ուղղակի նախնական ընտրություններ

director

տնօրեն

director at large

ընդհանուրի կողմից նշանակված տնօրեն

director of Congressional Office

Կոնգրեսական գրասենյակի տնօրեն

director of Consumers' Organization

Սպառողների կազմակերպության տնօրեն

director, Orchard Dale Water District

Orchard Dale-ի ջրային շրջանի տնօրեն

directory

տեղեկատու

disability

հաշմանդամություն

disability foundation

հաշմանդամության հիմնադրամ

disability pension

հաշմանդամության թոշակ

disability retirement

հաշմանդամության թոշակի անցում

disabled access

հաշմանդամների հասանելիություն

disabled individuals

հաշմանդամ անձիք

disabled outreach representative

հաշմանդամների հետ կապի ներկայացուցիչ

disabled rights worker

հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության աշխատակից

disabled veteran

հաշմանդամ վետերան

disabled voters

հաշմանդամ ընտրողներ

disaster preparedness

աղետների պատրաստվածություն

disbursing officer

տրամադրող աշխատակից

disciplinary board

կարգապահական խորհուրդ

disciplinary functions

կարգապահական գործառույթներ

disciplinary hearings

կարգապահական լսումներ

discipline provision

կարգապահության դրույթներ

disclaimer

հրաժարում

disclosure

բացահայտում

Discovery Science Center

Discovery գիտական կենտրոն

discretionary transfer to general fund

հայեցողական փոխանցում ընդհանուր ֆոնդին

discrimination complaint investigator

խտրականության վերաբերյալ բողոքի հետաքննություն
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Disney imaginer

Disney պատկերներ գծող

dispatch center

պարեկային կենտրոն

dispatcher

դիսպեչեր

displacement

տեղահանում

display

ցուցադրություն

display room

ցուցադրության սենյակ

dispute

վեճ

disqualification

որակազրկում

dissenting

չհամընկնող

dissertation

դիսերտացիա

distance learning courses

հեռակա կրթության դասընթացներ

distinguished school

վաստակավոր դպրոց

distribution accountant

բաշխման հաշվապահ

distribution manager

բաշխման մենեջեր

distribution of contributions

նվիրատվությունների բաշխում

distributor

բաշխող

district

շրջան

District Advisory Committee

Շրջանային խորհրդատվական կոմիտե

district appellate courts

շրջանային վերաքննիչ դատարաններ

district assembly

շրջանային ասամբլեա

District attorney

Շրջանային դատախազ

district attorney investigator

շրջանային դատախազի հետաքննող

district attorney of Los Angeles

Los Angeles-ի շրջանային դատախազ

district attorney, City and County of San Francisco

San Francisco քաղաքի և վարչարջանի շրջանային դատախազ

district bonds

շրջանի պարտատոմսեր

district chairman, Lions Youth Exchange

շրջանի նախագահ, Lions-ի երիտասարդների փոխանակում

District Cleanup Program

Շրջանի մաքրման ծրագիր

district committee

շրջանային կոմիտե

district director

շրջանային տնօրեն

district fair director

շրջանի տոնավաճառի տնօրեն

district governing board member

շրջանի կառավարող խորհրդի անդամ

district inspector

շրջանային տեսուչ

district lines

շրջանի սահմաններ

district manager

շրջանի մենեջեր

district no.

շրջանի համար

district parent advisory committee

շրջանի ծնողների խորհրդատվական կոմիտե

district representative

շրջանային ներկայացուցիչ

district sales manager

շրջանի վաճառքի մենեջեր

district senate

շրջանի սենատ

District Special Bond Election

Շրջանի հատուկ պարտատոմսերի ընտրություն

District Special Election

Շրջանի հատուկ ընտրություններ

district superintendent

շրջանի վերակացու

district wide early education and adult education facilities

համաշրջանային վաղ կրթության և մեծահասակների կրթության հիմնարկներ
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District’s Certificates of Participation

Շրջանի մասնակցության վկայականներ

District-City Subcommittee

Շրջան-քաղաք ենթա-կոմիտե

diversity

բազմազանություն

divestiture

ակտիվների վաճառք

dividend

շահութաբաժին

divinity

աստվածային

division

բաժին

division chief

բաժնի ղեկավար

division manager

բաժնի մենեջեր

division of departmental functions

վարչության գործողությունների բաժին

division of fairs and expositions

տոնավաճառների և ցուցահանդեսների բաժին

DLI

DLI

do not vote this page

մի քվեարկեք այս էջին

doctor

բժիշկ

doctor of chiropractic

բժիշկ-ոսկրաբան

Doctor of Education

կրթության դոկտոր

Doctor of Education (Ed.D)

կթրթության դոկտոր (Ed.D)

Doctor of Judicial Science

իրավաբանական գիտությունների դոկտոր

Doctor of Judicial Science (S.J.D)

իրավաբանական գիտությունների դոկտոր (S.J.D)

doctor of optometry

ակնաբուժության դոկտոր

doctoral degree in school administration

դպրոցի կառավարման դոկտորի աստիճան

document receipt section

փաստաթղթի ստացման բաժին

documented

փաստաթղթավորված

dog park

շների այգի

dog run

շների մարզման համար նախատեսված տարածք

dollar

դոլար

domestic

տնային

domestic engineering

տնային ճարտարագիտություն

domestic partner

տնային զուգընկեր

domestic violence council

ընտանեկան բռնությունների խորհուրդ

domestic violence court

ընտանեկան բռնությունների դատարան

double benefits

կրկնակի օգուտներ

double tracking

կրկնակի հսկողություն

double voting

կրկնակի քվեարկություն

double-dipping

կրկնակի ֆինանսավորում

download

ներբեռնել

downtown

քաղաքի կենտրոն

downtown parking commission

քաղաքի կենտրոնի ավտոկայանատեղի վճար

draft

նախագիծ

draftsman

նախագծի հեղինակ

draftswoman

նախագծի կինհեղինակ

Draper Center for Community Partnerships

Draper կենտրոն համայնքի գործընկերությունների համար

drawing of the 26 letters of the alphabet

պատկերել այբուբենի 26 տառերը
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DREAM Act

DREAM օրենք

DREAM Act (Development, Relief, and Education for Alien
Minors)

«Անչափահաս օտարերկրացիների զարգացում, օգնություն և կրթություն» օրենք

dredging

Ջրահատակի խորացման աշխատանքներ

dress designer

հագուստի դիզայներ

drive

վարել մեքենա

drive-by shooting

գնդակոծություն ավտոմեքենայից

driver

վարորդ

driver’s license number

վարորդական արտոնագրի համար

driving instructor

մեքենա վարելու հրահանգիչ

DROP

Հետաձգված թոշակի անցնելու նախագծի հնարավորություն

drop-out

դպրոցը լքող

drug counselor

թմրադեղի խորհրդական

drug dealer

թմրավաճառ

Dual Language Immersion (DLI) Program

Երկակի լեզուների ընկղման (DLI) ծրագիր

Dual Language Immersion Program

Երկակի լեզուների ընկղման ծրագիր

due process

պատշաճ իրավական ընթացակարգ

duplicate vote

քվեի կրկնօրինակ

duties

պարտականություններ

duties and responsibilities of the Ethics Commission

Էթիկայի հանձնաժողովի պարտականությունները և պատասխանատվությունը

duties of City Ethics Commission

Քաղաքի էթիկայի հանձնաժողովի պարտականությունները

dwelling unit

բնակարանային միավոր

DWP

Ջրամատակարարման և Էլեկտրաէներգիայի բաժանմունք

each class

յուրաքանչյուր դաս

early childhood development teaching credential

Վաղ մանկության զարգացման ուսուցման հավատարմագիր

Early Childhood Education (ECE) Program

Վաղ մանկության կրթության (ՎՄԿ) ծրագիր

Early Childhood Education Program

Վաղ մանկության կրթության ծրագիր

early retirement

վաղաժամկետ թոշակ

early touchscreen voting locations

ժամկետից շուտ քվեարկության սենսորային վայրերը

early voting

ժամկետից շուտ քվեարկություն

early voting by touchscreen

ժամկետից շուտ քվեարկություն սենսորի օգնությամբ

early voting touch screen sites

ժամկետից շուտ քվեարկության սենսորային վայրեր

early warning system

վաղ ահազանգման համակարգ

earnings deceleration

շահույթի դանդաղեցում

earthquake

երկրաշարժ

earthquake retrofitting

սեյսմիկ կառուցվածքների արդիականացում

easements

կցակառուցում

east

արևելք

east wing

արևելյան թև

e-business

e-բիզնես

ECE

Վաղ Մանկության Կրթություն

ECO

Շրջակա միջավայրի պահպանման կազմակերպություն

ECO businessman

Շրջակա միջավայրի պահպանման կազմակերպության գործարար

ecological stewardship

էկոլոգիական ղեկավարում
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ecological wisdom

էկոլոգիական իմաստություն

economic

տնտեսական

economic development

տնտեսական զարգացում

Economic Development Council

Տնտեսական զարգացման խորհուրդ

economic forecast conferences

տնտեսական կանխատեսումների կոնֆերենցիաներ

economic stimulus initiative

տնտեսական խթանի նախաձեռնություն

economics professor

տնտեսագիտության պրոֆեսոր

economist

տնտեսագետ

economist-educator

տնտեսագետ-մանկավարժ

ecumenical council

էկումենիկ խորհուրդ

Ecumenical Hunger Program

Քաղցը վերացնելու համաշխարհային ծրագիր

Ed.D

Կրթության դոկտոր

editor

խմբագիր

editorial consultant

խմբագրական խորհրդատու

education

կրթություն

educational

կրթական

educational foundation

կրթական հիմնադրամ

educational institute

կրթական ինստիտուտ

Educational Results Partnership

Կրթական արդյունքների գործընկերություն

Educational Results Partnership (ERP)

Կրթական արդյունքների գործընկերություն (ERP)

educational technology manager

կրթական տեխնոլոգիաների մենեջեր

educational value

կրթական արժեք

educator

դաստիարակ

effect of enactment on existing law and offices

օրենքի ընդունման ազդեցությունը գործող օրենքի և պաշտոնյանների վրա

effect of invalidity in part

մասնակի անվավերության ազդեցություն

effect of new charter on board of education

նոր կանոնադրության ազդեցությունը կրթական խորհրդի վրա

effect of ordinances

հրամանագրի ազդեցություն

effect of redistricting on incumbents

ընտրատարածքի սահմանների փոփոխության ազդեցությունը պաշտոնյաների վրա

effect of section on issuance of bonds

պարտատոմսերի թողարկման բաժանման ազդեցություն

effect of veto

վետոյի ազդեցություն

effect of violation on outcome of election

ընտրությունների արդյունքների խախտման ազդեցություն

effect on pension and retirement benefits

ազդեցություն թոշակի և նպաստների վրա

effective date

ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը

egress

ելք

elder

տարեց

elder abuse

տարեցների հանդեպ վատ վերաբերմունք

elder caretaker

տարեցների խնամող

elderly voter

տարեց քվեարկող

elect

ընտրել

elect a city charter revision

ընտրեք քաղաքի կանոնադրության վերանայում

elected council-persons

ընտրված խորհրդի անդամներ

elected Los Angeles Charter Reform Commission chair vice
ընտրված Los Angeles-ի կանոնադրության բարեփոխումների Հանձնաժողովի փոխնախագահ
chair
elected member
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elected officials

ընտրված պաշտոնյաներ

election

ընտրություն

election ballot

ընտրական քվեաթերթիկ

election campaign

ընտրարշավ

election clerk

ընտրությունների քարտուղար

election code

ընտրական օրենսգիրք

election contribution

ընտրությունների ներդրում

election cycle

ընտրական փուլ

election day

ընտրությունների օր

election day use only

միայն ընտրությունների օրն օգտագործելու համար

election day vote by mail application

ընտրությունների փոստային քվեարկության դիմում

election division

ընտրական բաժանմունք

election division chief

ընտրական բաժանմունքի պետ

election events

ընտրական իրադարձություններ

election glossary

ընտրական բառացանկ

election information

ընտրական տեղեկատվություն

election information section

ընտրությունների տեղեկատվության բաժանմունք

election inspector

ընտրությունների տեսուչ

election night volunteer

կամավորներ, որոնք աշխատում են ընտրությունների գիշերը

election observer

ընտրությունների դիտորդ

election of board members

խորհրդի անդամների ընտրություն

election of candidate to succeed recalled officer

թեկնածուի ընտրություն աշխատակցի պաշտոնյայի հաջողություն բերելու համար

election of city council members

քաղաքի խորհրդի անդամների ընտրություն

election of officers at large

ընդհանուրի կողմից պաշտոնակատար անձանց ընտրություն

election officer

ընտրություններում ներկա գտնվող պաշտոնակատար անձ

election official

ընտրություններում ներկա գտնվող պաշտոնակատար անձ

election precinct

ընտրատեղամաս

election precinct officer

ընտրատեղամասի պաշտոնակատար անձ

election resolution

ընտրությունների որոշում

election results

ընտրությունների արդյունքներ

election volunteer

կամավոր ընտրությունների ընթացքում

electioneer

նախընտրական քարոզարշավ

electioneering

նախընտրական քարոզարշավ

elections

ընտրություններ

elections code

ընտրությունների օրենսգիրք

Elections Code Section

Ընտրությունների օրենսգրքի բաժին

Elections Division

Ընտրությունների բաժանմունք

elections official's office

ընտրությունների պաշտոնակատար անձի գրասենյակ

elective office

ընտրական պաշտոն

elector

ընտրող

electoral college

ընտրողների կոլեգիա

electoral profile

ընտրությունների հակիրճ տեղեկատվություն

electorate

ընտրազանգված
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electrical

էլեկտրական

electrical engineer

էլեկտրական ճարտարագետ

electrician

էլեկտրատեխնիկ

electronic

էլեկտրոնային

elementary

տարրական

elementary school

տարրական դպրոց

elevated railways

վերերկրյա երկաթուղի

eligibility for office

պաշտոն ստանձնելու իրավունք

eligibility to vote

քվեարկելու իրավունք

eligibility worker

սոցիալական աշխատակից

eligible

իրավասու

eligible candidates

համապատասխան թեկնածու

eligible list

համապատասխանող թեկնածուների ցուցակ

eligible to register

գրանցման համար իրավասու

eligible to vote

քվեարկելու իրավասու

eligible voters

իրավասու քվեարկողներ

e-mail

էլ-փոստ

emergency

արտակարգ իրավիճակ

emergency medical services

շտապ բժշկական օգնության ծառայություն

emergency planner

գործողությունների պլանավորում արտակարգ իրավիճակներում

emergency response facility

արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կառույց

emergency room physician

շտապ բուժօգնության բժիշկ

emergency vote by mail

արտակարգ քվեարկություն փոստով

eminent domain

սեփականության հարկադիր օտարացման իրավունք

employee

աշխատող

employee relations board

աշխատողների փոխհարաբերությունների խորհուրդ

employee relations representative

աշխատողների փոխհարաբերությունների ներկայացուցիչ

employee rights attorney

աշխատողների իրավունքների վստահված անձ

employment and economic incentive areas

զբաղվածության և տնտեսական խրախուսման տարածքներ

employment counselor

զբաղվածության խորհրդական

employment of

զբաղվածություն

employment provisions

զբաղվածության դրույթներ

employment recruiter

զբաղվածության հավաքագրող

empower

արտոնել

empower volunteer organizations

արտոնել կամավորական կազմակերպություններ

empowerment

արտոնություն

enact

որոշել

enacting clause

օրենքի գործող հատված

enclosure titles

հավելվածի վերնագրերը

encourage water conservation

խրախուսել ջրի պահպանությունը

end of ballot

քվեարկության վերջ

end of voting

քվեարկության վերջ

end of year transfer provisions

տերեվերջին փոխանցումների դրույթներ
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Endangered Species Act

վերացվող տեսակների մասին օրենք

endorse

հաստատել

endorsed by

հաստատել

endorsement

հաստատում

energetic

եռանդուն

Energy Conservation Program

Էներգիայի պահպանման ծրագիր

energy coordinator

Էներգետիկայի համակարգող

energy engineer

էներգետիկայի ճարտարագետ

energy management analysis

Էներգետիկայի կառավարման վերլուծություն

energy service company

էներգետիկ ծառայությունների ընկերություն

enforceable contract

հայցային ուժ ունեցող պայմանագիր

enforcement

հարկադրում

enforcement officer

իրավապահ

engine room

մեքենաների բաժանմունք

engineer

ճարտարագետ

engineering

ճարտարագիտություն

English

անգլերեն

English as a Second Language

անգլերեն՝ որպես երկրորդ լեզու

English as a Second Language (ESL)

անգլերեն՝ որպես երկրորդ լեզու

English literature

անգլիական գրականություն

English professor

անգլերեն լեզվի պրոֆեսոր

English teacher

անգլերեն լեզվի ուսուցիչ

enhance

ուժեղացնել

enhanced sentence provisions

ուժեղացրած նախադասության դրույթները

enrichment class

հարուստների դաս

enrichment program

հարստացման ծրագիր

enrollment

հավաքագրում

entering-level clerical positions

սկզբնական մակարդակի պաշտոնյայի պաշտոն

enterprise zones

ձեռնարկության գոտիներ

entertainer

էստրադային արտիստ

entertainment

զվարճալի միջոցառում

entertainment industry professional

զվարճությունների ինդուստրիայի մասնագետ

entities

սուբյեկտներ

entitlement to develop

զարգացնելու իրավունք

entitlement to service credit

աշխատանքային գործունեության միավորի իրավունք

entity

կազմակերպություն

entrepreneur

գործարար

entry into public utility competition

հասարակական կոմունալ ձեռնարկությունների մրցակցության մեջ ներգրավում

enumerated powers

թվարկված լիազորություններ

envelope

ծրար

environment

շրջակա միջավայր

environment defense fund

շրջակա միջավայրի պաշտպանության հիմնադրամ

environmental

բնապահպանական
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Environmental Advisory Committee

Բնապահպանական խորհրդատվական կոմիտե

environmental advocate

բնապահպանական փաստաբան

environmental attorney

բնապահպանական իրավաբան

environmental chemist

բնապահպանական քիմիկոս

Environmental Conservation Organization (ECO)
businessman

Շրջակա միջավայրի պահպանության կազմակերպության (ՇՄՊԿ) գործարար

Environmental Conservation Organization businessman

Շրջակա միջավայրի պահպանության կազմակերպության գործարար

environmental education director

բնապահպանական կրթության տնօրեն

environmental political chairperson

բնապահպանական քաղաքական ատենապետ

environmental scientist

բնապահպանական գիտնական

environmental water consultant

շրջակա միջավայրի ջրամատակարարման խորհրդատու

equalization

հավասարեցում

equalization board member

խորհրդի անդամի հավասարեցում

equalization process

հավասարեցման գործընթաց

Equestrian and Traffic and Safety Committees

Հեծյալ և Երթևեկության և Անվտանգության Կոմիտեները

equestrian trails, ridgeline preservation

ձիու հետքեր, սահմանագծի պահպանում

equipment

սարքավորումներ

equity management

սեփականության կառավարում

equivalent dwelling

համարժեք բնակություն

ERP

Կրթական արդյունքների գործընկերություն

e-sample ballot

e-նմուշի քվեաթերթիկ

escrow agent

էսքրոու գործակալ

escrow office

էսքրոու գրասենյակ

ESL

Անգլերեն որպես երկրորդ լեզու

ESL tutor

անգլերեն՝ որպես երկրորդ լեզվի դասատու

establishment

հաստատություն

estate

գույք

estate or trust

գույք կամ վստահված գույք

estate planner

գույքի պլանավորող

estimated cost

գնահատված արժեք

et seq

և հետևյալը

ethical

էթիկական

Ethics Commission

Էթիկայի հանձնաժողով

ethnicity

ազգային պատկանելիություն

evaluating consultants

գնահատող խորհրդատուներ

event

իրադարձություն

events education manager

կրթական իրադարձությունների մենեջեր

evidence storage

ապացույցների կուտակում

ex officio

պաշտոնե

exaggerated and exorbitant

չափազանց և անչափ

examination

քննություն

examining

քննող

exchange

փոխանակում

exchange of water

ջրի փոխանակում
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exchangeable

փոխանակելի

excusing hazardous materials citations

վտանգավոր նյութերի մեջբերումներ

executed by me

կատարված իմ կողմից

execution, delivery and performance

կատարում, առաքում և իրագործում

executive

գործադիր

executive administrator

գործադիր կառավարիչ

executive assistant

գործադիր օգնական

executive assistant city attorney

քաղաքի դատախազի գործադիր օգնական

executive board

գործադիր խորհուրդ

executive branch

գործադիր իշխանություն

executive budget

գործադիր բյուջե

executive budget division

գործադիր բյուջեի բաժանում

executive committee

գործադիր կոմիտե

executive directives

գործադիր հրահանգներ

executive director

գործադիր տնօրեն

executive director of the Board of Police Commissioners

Ոստիկանության կոմիսարների խորհրդի գործադիր տնօրեն

executive director, Consumer Federation of California

գործադիր տնօրեն, California-յի սպառողների դաշնություն

executive legal liaison

գործադիր իրավական կապ

Executive Steering Committee

Գործադիր ղեկավարող կոմիտե

exempt

հարկերից ազատված

exempt actions

հարկերից ազատված գործողություններ

exempt interest rates

հարկերից ազատված տոկոսադրույքներ

exemption from civil service

քաղաքացիական ծառայությունից ազատում

exemptions

հարկից ազատելը

exercise

վարժություն

exercise room

վարժությունների սենյակ

exhausted

ուժասպառ

exhibit

ցուցանմուշ

exit polls

ընտրողների հարցում

expand technology

ընդլայնել տեխնոլոգիան

expedite voting

արագացնել քվեարկությունը

expenditure plan

ծախսերի պլանավորում

expenditure programs

ծախսերի ծրագրեր

expenditures

ծախսեր

expertise

փորձաքննություն

explore merit bonuses for teachers

ուսումնասիրել ուսուցիչների պարգևատրումները

explorers

ուսումնասիրողներ

exponential growth

էքսպոնենցիոնալ աճ

export businessman

էքսպորտ գործարար

export development consultant

էքսպորտ զարգացումների խորհրդատու

export manager

էքսպորտ մենեջեր

exposition hall

ցուցասրահ

exposition master plan

ցուցահանդեսի հիմնական ծրագիր
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Exposure Control Plan

բացահայտման վերահսկողության ծրագիր

extent

աստիճան

eye clinic

ակնաբուժական կլինիկա

fabric store

գործվածքների խանութ

facilitator

հսկիչ

facilities

կառույցներ

Facilities Advisory Committee

Կառույցների խորհրդատվական կոմիտե

facilities manager

կառույցների կառավարման մենեջեր

Facilities Modernization Committee

Կառույցների արդիականացման կոմիտե

facility repair and replacement program

կառույցի վերանորոգման և փոխարինման ծրագիր

Facility Special Plan

Կառույցի հատուկ ծրագիր

fact recital

փաստերի թվարկում

fact sheet

տեղեկատվական թերթիկ

factotum

վարպետ ամեն բանում

faculty

ֆակուլտետ

fail-safe voter

հուսալի քվեարկող

fair insurance responsibility act

արդար ապահովագրության պատասխանատվության օրենք

fair market value

արդար շուկայական արժեք

Fair Political Practices Commission

Արդար քաղաքական պրակտիկայի կոմիտե

Fair Political Practices Commission Regulations

Արդար քաղաքական պրակտիկայի կոմիտեի կանոնակարգ

fairness doctrine

անաչառության սկզբունք

family broadcasting executive

ընտանիքի հեռարձակման տնօրեն

family code

ընտանեկան օրենսգիրք

family counselor

ընտանեկան խորհրդատու

family crisis center

ընտանեկան ճգնաժամի կենտրոն

family law

ընտանեկան իրավունք

family rights advocate

ընտանեկան իրավունքի փաստաբան

family therapist

ընտանեկան թերապևտ

family trust administrator

ընտանիքի հավատարմագրային սեփականության կառավարիչ

farm bureau manager

ֆերմերական բյուրոյի մենեջեր

farmer

ֆերմեր

farmland

ֆերմերի հողատարածք

father

հայր

FBI

ՀԴԲ

features

առանձնահատկություններ

federal

դաշնային

federal administrator

դաշնային կառավարիչ

federal census

դաշնային մարդահամար

federal credit union act

դաշնային վարկային միությունների օրենք

federal criminal prosecutor

դաշնային քրեական դատախազ

federal deposit insurance corporation

ավանդների ապահովագրման դաշնային կորպորացիա

federal discretionary funds

դաշնային դիսկրեցիոն ֆինանսական միջոցներ

federal elections commission

դաշնային ընտրական հանձնաժողով
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federal field representative

դաշնային ներկայացուցիչ տեղում

federal government

դաշնային կառավարություն

federal grand juror

դաշնային մեծ ժյուրիի անդամ

federal income tax return form

դաշնային եկամտահարկի հայտարարության ձև

federal law

դաշնային օրենք

federal prosecutor

դաշնային դատախազ

Federal Voting Rights Act

Ֆեդերալ Քվեարկության Իրավունքների Օրենք

federalists

ֆեդերալիստներ

federally recognized tribes

դաշնային ճանաչում ունեցող ցեղեր

federally-mandated languages

դաշնային պարտավորությամբ լեզուներ

fee

վճար

feeder district

սնուցող շրջան

feeder school

սնուցող դպրոց

feet

ոտքեր

fellow citizens

համաքաղաքացիներ

felony

ծանր քրեական հանցագործություն

feminist writer

ֆեմինիստ գրող

fiber optic engineer

օպտիկամանրաթելային ճարտարագետ

field deputy

դաշտային տեղակալ

field engineer

դաշտային ճարտարագետ

field organizer

դաշտային կազմակերպիչ

field representative

դաշտային ներկայացուցիչ

field service technician

դաշտային ծառայությունների տեխնիկ

field supervisor

դաշտային վերահսկող

field trips

դաշտային ճամփորդություն

figure

դեմք

file

փաստաթղթերի հանձնում

filibuster

օբստրուկցիա

filing and certification

փաստաթղթերի հանձնում և սերտիֆիկացում

Filipino

ֆիլիպինացի

filling vacancy

թափուր աշխատատեղերի լցնում

film producer

կինոպրոդյուսեր

film writer

ֆիլմ գրող

filmmaker

կինոռեժիսոր

films production manager

կինոարտադրության մենեջեր

filter manufacturing executive

ֆիլտր, արտադրության ղեկավար

final average salary

վերջնական միջին աշխատավարձ

final votes cast by the legislature

վերջնական քվեներ օրենսդիր մարմնի կողմից

finance

ֆինանսներ

finance administrator

ֆինանսական կառավարիչ

finance clerk

ֆինանսական ծառայող

finance commissioner

ֆինանսական հանձնակատար

finance committee

ֆինանսական կոմիտե
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finance director

ֆինանսական տնօրեն

finance manager student

ֆինանսների գծով մենեջեր ուսանող

financial

ֆինանսական

financial accounting supervisor

ֆինանսական հաշվապահական վերահսկիչ

financial administrator

ֆինանսական կառավարիչ

financial advisor

ֆինանսական խորհրդատու

financial analyst

ֆինանսական վերլուծող

financial broker

ֆինանսական բրոքեր

financial business planner

ֆինանսական բիզնեսի պլանավորող

financial commissioner

ֆինանսական հանձնակատար

financial consultant

ֆինանսական խորհրդատու

financial impact

ֆինանսական ազդեցություն

Financial Impact Statement

ֆինանսական ազդեցության հայտարարություն

financial institution

ֆինանսական հաստատություն

financial investment advisor

ֆինանսական ներդրումների խորհրդական

financial officer

ֆինանսական պաշտոնյա

financial planner

ֆինանսական պլանավորող

financial services consultant

ֆինանսական ծառայությունների խորհրդատու

financial stability

ֆինանսական կայունություն

financial statements

ֆինանսական հաշվետվություններ

financial support

ֆինանսական աջակցություն

financial systems consultant

ֆինանսական համակարգերի խորհրդատու

financier

ֆինանսիստ

findings

տվյալներ

findings and declarations of policy

քաղաքական կուրսի տվյալներ և հայտարարագրեր

findings and purposes

տվյալներ և նպատակներ

findings for granting a variance

անհամաձայնության տրամադրման տվյալներ

findings of probable cause

հավանական պատճառի տվյալներ

fine art dealer

կերպարվեստի դիլեր

fire

հրդեհ

Fire & Police Pension Plan

հրշեջների և ոստիկանների թոշակի ծրագիր

fire air operations and city helicopter maintenance facility

հրշեջ ինքնաթիռի գործողություններ և քաղաքի ուղղաթիռի սպասարկման կառույց

fire alarm technician

հրդեհի ահազանգի տեխնիկ

fire alarms

հրդեհի ահազանգ

fire and paramedic 9/1/1 dispatch center

հրդեհի և շտապ բուժօգնության կենտրոն 9/1/1

Fire and Police General Pension Fund

հրշեջների և ոստիկանների ընդհանուր թոշակի ծրագիր

fire and police pension

հրշեջների և ոստիկանների թոշակները

Fire and Police Tier

հրշեջների և ոստիկանների դաս

fire budgets

հրդեհային բյուջե

fire captain

հրշեջ կապիտան

fire chief

հրշեջ ծառայության պետ

fire chief, Los Angeles Fire Department

Los Angeles-ի Հրշեջ ծառայության պետ

Fire Commission

Հրդեհային հանձնաժողով
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fire commissioner

հրշեջ հանձնակատար

fire communications dispatcher

հրդեհային հաղորդակցությունների դիսպետչեր

fire control

հրդեհների վերահսկողություն

Fire Department

Հրշեջ ծառայություն

fire department paramedic

Հրշեջ ծառայության բժիշկ

fire dispatch

Հրդեհի դիսպետչեր

fire district

հրդեհի տարածք

fire fighter

հրշեջ

fire hazards

հրդեհի վտանգներ

fire hydrant

հրդեհի հիդրանտ

fire insurance agent

հրդեհներից ապահովագրության գործակալ

fire marshal

հրշեչ ծառայության պետ

fire separation wall

հակահրդեհային պատ

fire station

հրշեջ կայան

fire systems engineer

հրդեհային ծրագրերի ճարտարագետ

firefighter

հրշեջ

firefighters association

հրշեջների ընկերակցություն

fireman

հրշեջ

firm

ֆիրմա

First Christian Church

Առաջին Քրիստոնեական Եկեղեցի

first degree murder

կանխամտածված սպանություն

first hand experience

անձնական փորձ

First Time Home Buyer Programs

առաջնային գնորդի ծրագրեր

First United Methodist Church

Առաջին Միացյալ Մեթոդիստական Եկեղեցի

fiscal

ֆինանսական

fiscal conservative

ֆինանսական պահպանողական

fiscal effect

ֆինանսական ազդեցություն

fiscal impact

ֆինանսական ազդեցություն

fiscal management

ֆինանսական կառավարում

fiscal responsibility

ֆինանսական պատասխանատվություն

fiscal solvency for our school

ֆինանսական վճարունակություն մեր դպրոցի համար

fiscal year

ֆինանսական տարի

fish and game code

ձկների և անտառների վերաբերյալ օրենսգիրք

Fish and Game Preservation Fund

Ձկների և անտառի պահպանման հիմնադրամ

flag room

դրոշի տարածք

flap

փական

flight attendant

ուղեկցորդուհի

flight crewmember

օդաչվական անձնակազմի անդամ

flight engineer

օդաչվական ճարտարագետ

flight test engineer

օդաչվական փորձարկումների ճարտարագետ

flood control

հակաջրհեղեղային միջոցառումներ

flood control employee

հակաջրհեղեղային միջոցառումների աշխատակից

flood management

ջրհեղեղի կառավարում
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flood prevention authority

ջրհեղեղների կանխարգելման կառավարում

flood protection

ջրհեղեղներից պաշտպանություն

flood protection bond

ջրհեղեղներից պաշտպանության պարտատոմս

Flood Protection Corridor Program

ջրհեղեղներից պաշտպանության միջանցքի ծրագիր

flood protection corridor sub account

ջրհեղեղներից պաշտպանության միջանցքի ենթահաշիվ

floor area restriction

ընդհանուր մակերեսի սահմանափակում

florist

ծաղկավաճառ

fluctuating pension

անկայուն թոշակ

food co-operative coordinator

սննդի կոոպերատիվ համակարգող

food purchasing assistant

սննդի գնման օգնական

food service representative

սննդի ծառայության ներկայացուցիչ

football coach

ֆուտբոլի մարզիչ

footnote

ծանոթագրություն

for

կողմ

for construction or improvement

կառուցման և բարելավման կողմ

for or against

կողմ կամ դեմ

for sale on competitive bidding

մրցակցային աճուրդում վաճառքին կողմ

for text of

տեքստ

forced busing

հարկադրական բասինգ

foregoing

նախընթաց

foreign exchange department

արտարժույթի վարչություն

foreign language teacher

օտար լեզվի ուսուցիչ

foreign policy researcher

արտաքին քաղաքականության գիտաշխատող

foreman

վարպետ

forensic consultant

դատաբժշկական խորհրդատու

forensic crime laboratories

դատաբժշկական հանցագործությունների լաբորատորիաներ

Forensic Laboratories Capital Expenditure Bond Fund

դատաբժշկական լաբորատորիաների կապիտալ ծախսերի պարտատոմսային հիմնադրամ

forensic laboratory

դատաբժշկական լաբորատորիա

forensics laboratories authority

դատաբժշկական լաբորատորիաների մարմին

forest program

անտառային ծրագիր

forest ranger

անտառապահ

forester

անտառապահ

forestry camp

անտառային տնտեսության ճամբար

forfeiture

բռնագրավում

form

ձևաթուղթ

former

նախկին

Fortune 500 Company

Ֆորչուն 500 ընկերություն

foster care executive

երեխայի խնամակալության կազմակերպիչ

foundation

հիմնադրամ

foundation board member

հիմնադրամի խորհրդի անդամ

foundation board of directors

հիմնադրամի տնօրենների խորհուրդ

foundation director

հիմնադրամի տնօրեն

foundation trustee

հիմնադրամի վստահված անձ
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founder & pastor

հիմնադիր և հոգևոր հովիվ

Founder’s Day Honorary Service Award

Հիմնադրի օրվա պատվավոր ծառայության մրցանակ

founding fathers

հիմնադիր հայրեր

Foursquare Gospel

Ամբողջական Ավետարան

foyer

ճեմասրահ

fracking

հիդրավլիկ հանքարդյունաբերություն

framework agreement

շրջանակային համաձայնագիր

franchise

ֆրանշիզա

franchise business owner

ֆրանշիզա բիզնեսի սեփականատեր

franchise fees

ֆրանշիզայի վճարներ

franchise tax

ֆրանշիզայի հարկ

Franchise Tax Board

Ֆրանշիզայի Հարկային խորհուրդ

franchised agency

ֆրանշիզայի գործակալություն

fraternity house

ուսանողական ակումբ

fraud

խարդախություն

fraud investigator

խարդախություն հետաքննող

fraud prosecutor

խարդախություն հետապնդող դատախազ

free clinic

անվճար կլինիկա

free enterprise

ազատ ձեռնարկություն

freelance

արտահաստիքային

freelance environmental consultant

արտահաստիքային բնապահպանական խորհրդատու

freelance journalist

արտահաստիքային լրագրող

freelance reporter

արտահաստիքային թղթակից

freelance writer

արտահաստիքային գրող

freeway

ավտոմայրուղի

frequently asked questions

հաճախակի տրվող հարցեր

freshman

առաջին կուրսի ուսանող

Friends of the Azusa Library

Ազուսա Գրադարանի ընկերներ

Friends of the Center for the Performing Arts

Բեմական Արվեստի Կենտրոնի ընկերներ

Friends of the Concert Band

Զինվորական Նվագախմբի ընկերներ

frivolous

անլուրջ

front cover

արտաքին կազմ

front desk clerk

ընդունարանի աշխատակից

front office

տնօրինություն

fuel systems operator

վառելիքի համակարգերի օպերատոր

full term

լրիվ ժամկետ

full text of measure

օրենսդրական նախագծի լրիվ տեքստ

functional currency

ֆունկցիոնալ արժույթ

functions

գործառույթներ

fund

հիմնադրամ

fund city services

քաղաքի ծառայությունների ֆինանսավորում

fund development director

ֆինանսավորման զարգացման տնօրեն

fundable

ֆինանսավորման ենթակա
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fundamental deterioration

հիմնարար վատթարացում

funded bond

ֆինանսավորված պարտատոմս

funding earnings

շահույթի ֆինանսավորում

fundraiser

հանգանակություն

fund-raising

հանգանակություն

fundraising consultant

հանգանակության խորհրդատու

fundraising director

հանգանակության տնօրեն

funds

ֆինանսական միջոցներ

funeral director

մեռելատան տնօրեն

future contracts and options

ապագա պայմանագրեր և տարբերակներ

G.O.

ընդհանուր պարտականություն

GAC

Կառավարության գործողությունների խորհուրդ

gambling

դրամախաղ

gambling on tribal lands

խաղատներ ցեղերի հողի վրա

gang

ավազակախումբ

gang appropriations limit

ավազակախմբի հատկացումների սահման

Gang Assessment & Management System

Ավազակախմբի գնահատման և կառավարման համակարգ

gang homicide prosecutor

ավազակախմբի սպանություններով զբաղվող դատախազ

Gang Investigators Association

ավազակախմբի հետազոտողների ընկերակցություն

gang murder prosecutor

ավազակախմբի սպանություններով զբաղվող դատախազ

gang prosecutor

ավազակախմբի գործով դատախազ

gang related

ավազակախմբի հետ կապված

gang violence

ավազակախմբի կողմից կատարված բռնություն

Gang Violence and Juvenile Crime Prevention Act

Ավազակախմբի բռնության և անչափահասների հանցագործությունների կանխարգելման ակտ

garage

ավտոտնակ

gardener

այգեպան

garment worker

հագուստ կարող

gatehouse

պահատնակ

general

ընդհանուր

general budget

ընդհանուր բյուջե

general consolidated election

ընդհանուր միացյալ ընտրություններ

general election

համընդհանուր ընտրություններ

general fund

ընդհանուր հիմնադրամ

general fund revenues

ընդհանուր հիմնադրամի եկամուտներ

general law

ընդհանուր օրենք

general minor costs to state and county

նահանգի և շրջանի ընդհանուր աննշան ծախսեր

General Municipal and Consolidated Election

Ընդհանուր քաղաքային և միացյալ ընտրություններ

General Municipal and School District Election

Ընդհանուր քաղաքային և դպրոցական շրջանի ընտրություններ

General Municipal Election

Ընդհանուր քաղաքային ընտրություններ

General Municipal or Special Election

Ընդհանուր քաղաքային կամ հատուկ ընտրություններ

General Obligation (G.O.) Bond

ընդհանուր (G.O.) պարտատոմս

General Obligation Bond Expense Revolving Fund

ընդհանուր պարտատոմսի ծախսի շրջանառու հիմնադրամ

general obligation of the city

քաղաքի ընդհանուր պարտականություն
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general plan

հիմնական ծրագիր

general plan - procedures for adoption

հիմնական ծրագիր -ընդունման ընթացակարգեր

general plan - purpose and contents

հիմնական ծրագիր - նպատակը և բովանդակությունը

general plan areas

ընդհանուր ծրագրի տարածքներ

general plan compliance

ընդհանուր ծրագրի համապատասխանություն

general plan update committee

ընդհանուր ծրագրի թարմացման կոմիտե

general practice

ընդհանուր պրակտիկա

general practice physician

ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկ

general provisions

ընդհանուր դրույթներ

general provisions for proprietary departments

սեփականատեր դեպարտամենտի ընդհանուր դրույթներ

general provisions related to departments

բաժանմունքներին վերաբերող ընդհանուր դրույթներ

general provisions related to officers

պաշտոնյաներին վերաբերող ընդհանուր դրույթներ

general provisions relating to elections

ընտրություններին վերաբերող ընդհանուր դրույթներ

general services fund

ընդհանուր ծառայությունների հիմնադրամ

general services manager

ընդհանուր ծառայությունների մենեջեր

general tax

ընդհանուր հարկ

geographic information specialist

աշխարհագրական տեղեկատվության մասնագետ

geologist

երկրաբան

geology professor

երկրաբանության պրոֆեսոր

geometry

երկրաչափություն

geometry tutor

երկրաչափության դասատու

geoscientist

երկրաբանության գիտնական

geothermal power

երկրաջերմային էներգիա

geothermal power development

երկրաջերմային էներգիայի զարգացում

geriatric registered nurse

տարեցներին խնամող բուժքույր

gift

նվեր

gift tax

նվիրատվության հարկ

Gifted and Talented Students Program

շնորհալի և տաղանդավոր ուսանողների ծրագիր

gifted student

շնորհալի ուսանող

girl scout

աղջիկ սկաուտ

girl's gymnasium

աղջիկների մարզադահլիճ

girls softball

աղջիկների սոֆտբոլ

glossary

բառացանկ

go to next page

անցնել մյուս էջ

Golden Apple Award

Ոսկե Խնձոր մրցանակ

Golden Oak Award

Ոսկե Կաղնի մրցանակ

golf course manager

գոլֆի տարածքի մենեջեր

good faith

բարեխիղճ

good fiscal management

լավ ֆինանսական կառավարում

good standards of character for their lives

բնավորության լավ չափանիշներ իրենց կյանքի համար

good-will

բարի կամք

Goodwill Industries

Goodwill-ի արտադրությունները

governance

կառավարում
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governing board

կառավարման խորհուրդ

governing board member

կառավարման խորհրդի անդամ

governing board member, Ontario-Montclair School District

կառավարման խորհրդի անդամ - Ontario-Montclair դպրոցական շրջան

governing board member, Orange Unified School District

կառավարման խորհրդի անդամ - Orange-ի Միացյալ դպրոցական շրջան

governing board member, trustee area

կառավարման խորհրդի անդամ, հոգաբարձուների տարածք

governing boardmember, Rio Hondo Community College
District, Area 4

կառավարման խորհրդի անդամ, Rio Hondo համայնքի քոլեջի շրջան, Տարածք 4

governing body

կառավարման մարմին

governing member

կառավարման անդամ

governing member, Board of Education

կառավարման անդամ, Կրթության խորհուրդ

governing member, Board of Education, ____ district

կառավարման անդամ, Կրթության խորհուրդ, -------- թաղամաս

government

կառավարություն

Government Action Council

Կառավարության գործողությունների խորհուրդ

Government Action Council (GAC)

Կառավարության գործողությունների խորհուրդ (ԿԳԽ)

government administrator

կառավարության կառավարիչ

government affairs advisor

կառավարության հարցերի խորհրդական

government aided

կառավարական օգնություն

government attorney

կառավարության փաստաբան

government benefits representative

կառավարության նպաստների ներկայացուցիչ

government board member

կառավարության խորհրդի անդամ

government bond

կառավարության պարտատոմս

government CFO

կառավարություն CFO

government code

կառավարության օրենսգիրք

government committee

կառավարության կոմիտե

government economics teacher

կառավարության տնտեսագիտության ուսուցիչ

government employee

կառավարության աշխատակից

government ethics provisions

կառավարության էթիկական դրույթներ

government relations

կառավարության հարաբերություններ

government schools

պետական դպրոցներ

governmental entities

պետական սուբյեկտներ

governments

պետական արժեթղթեր

governor

նահանգապետ

grade crossing plan

անցումային ծրագիր

grade inflation

ինֆլյացիայի աստիճան

grade separated railways

երկաթուղիների հատման աստիճան

graduate school secretary

բարձրագույն դպրոցի քարտուղար

graduate student

ասպիրանտ

graduate summa

շրջանավարտ summa

graduated with honor(s)

գերազանցությամբ շրջանավարտ

graffiti

գրաֆիտի

graffiti fighter

գրաֆիտի ոչնչացնող

grand juror coordinator

մեծ ժյուրիի կոորդինատոր

grand jury

մեծ ժյուրի

grandchildren

թոռներ
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grant

դրամաշնորհ

grant administrator

դրամաշնորհի կառավարիչ

grant program

դրամաշնորհի ծրագիր

grant proposal

դրամաշնորհի առաջարկ

grant writer

դրամաշնորհի հեղինակ

grant-funded positions

դրամաշնորհային ֆինանսավորման դիրքեր

granting of franchises

ֆրանչայզի տրամադրում

graphic artist

գրաֆիկական նկարիչ

graphic designer

գրաֆիկական դիզայներ

graphic technician

գրաֆիկական տեխնիկ

grassroots organization

համայնքային կազմակերպություն

gray write-in envelope

մոխրագույն գրավոր առաջադրելու ծրար

Greater Los Angeles County Vector Control District

Մեծագույն Los Angeles-ի վարչաշրջանի վեկտոր վերահսկողության շրջան

great-grandchildren

ծոռներ

green belt

կանաչ գոտի

Green County Committee

Green County Կոմիտե

Green Party

Կանաչների կուսակցություն

green peace

Գրին Փիս

green striped envelope

կանաչ գծով ծրար

greenhouse worker

ջերմոցի աշխատող

gridlock

խցանում

grocery clerk

մթերային խանութի աշխատող

gross floor area

շենքի համախառն մակերես

ground water wells

ստորգետնյա ջրերի ջրհորներ

grounds for recall

հետկանչելու հիմքեր

group

խումբ

growth control ordinance

աճի հսկողության հրամանագիր

guardian of estate

գույքի խնամակալ

gubernatorial general election

մարզպետի ընդհանուր ընտրություններ

gubernatorial primary election

մարզպետի նախնական ընտրություններ

guest teacher

հյուր ուսուցիչ

guidance counselor

մեթոդիստ

guidance technician

ուղեցույց տեխնիկ

guidelines

ուղեցույց

gun dealer

զենք վաճառող

gun safety advocate

զենքի անվտանգության պաշտպան

gunsmith

զինագործ

gymnasium

մարզադահլիճ

gynecology and obstetrics

գինեկոլոգիա և մանկաբարձություն

habitat reserve

բնակմիջավայրի արգելոց

hallway

միջանցք

Hand on Science

գիտության վերահսկողություն

Handgun Control, Inc.

Handgun Control ընկ:
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handrail

բազրիք

handyman

վարպետ

harbor

նավահանգիստ

Harbor and Airport Regulation of Public Service and Public
Utilities

Նավահանգստի և Օդանավակայանի Որոշում Հանրային ծառայության և կոմունալ
ծառայությունների վերաբերյալ

Harbor Association of Industry and Commerce

Արդյունաբերության և առևտրի նավահանգստի միություն

harbor commission

նավահանգստի հանձնաժողով

harbor department

նավահանգստի բաժանմունք

Harbor Revenue Fund

նավահանգստի եկամուտների հիմնադրամ

hardware manager

ապարատների սպասարկման մենեջեր

hardware sales manager

ապարատների վաճառքի մենեջեր

hardworking person

աշխատասեր մարդ

HAVA

HAVA

hazard pay

աշխատավարձի ավելացում աշխատանքի վտանգավոր պայմաններից ելնելով

head chef

ավագ խոհարար

head deputy attorney

գլխավոր դատախազի տեղակալ

head deputy DA

գլխավոր շրջանային դատախազի տեղակալ

head deputy district attorney

գլխավոր շրջանային դատախազի տեղակալ

headquarters

նախընտրական շտաբ

headquarters building

նախընտրական շտաբի շենք

HeadStart

սկզբնական գործադրում

health

առողջություն

health administration professor

առողջապահական կառավարման պրոֆեսոր

health administrator

առողջապահության կառավարիչ

health and safety code

առողջապահության և անվտանգության օրենսգիրք

health and welfare benefits

առողջապահության և բարօրության օգուտներ

health benefits

առողջապահության նպաստ

health building

առողջապահության շենք

health care

բուժսպասարկում

health care provider

բուժսպասարկման մատակարար

health center

առողջապահական կենտրոն

health district

առողջապահական շրջան

health insurance executive

առողջության ապահովագրության կատարող

Health Sub-Committee

Առողջության ենթահանձնաժողով

healthcare

բուժսպասարկում

healthcare administrator

բուժսպասարկման կառավարիչ

healthcare provider

բուժսպասարկման մատակարար

Healthy Eating Active Community

Առողջ Սնվել Ակտիվ Համայնք

Healthy Start Team Leader

Առողջ Սկիզբ Խմբի Ղեկավար

hearing

լսում

hearing examiners

ադմինիստրատիվ դատավոր

hearing impaired

լսողության վատացում

hearing officer

ադմինիստրատիվ դատավոր

hearing representative

լսումներին մասնակցող ներկայացուցիչ
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hearings and investigations

լսումներ և հետազոտություններ

heating contractor

ջեռուցման կապալառու

Help America Vote Act

Օգնել Ամերիկայի քվեարկել ակտ

Help America Vote Act (HAVA)

Օգնել Ամերիկայի քվեարկել ակտ (HAVA)

henceforth

այսուհետև

hereby

սույնով

hereby certify

սույնով հաստատում եմ

hereby declare

սույնով հայտարարում եմ

heretofore

մինչ այժմ

Hermosa Beach City councilman

Hermosa Beach քաղաքի քաղաքային խորհրդի անդամ

Hermosa Educational Renewal Operation

Hermosa -ի Կրթական վերանորոգման օպերացիա

Hermosa Educational Renewal Operation (HERO)

Hermosa -ի Կրթական վերանորոգման օպերացիա (HERO)

HERO

HERO (Hermosa -ի Կրթական վերանորոգման օպերացիա)

hi-class

բարձր դաս

high density dwellings in the coastal zone

ափամերձ գոտում գտնվող խիտ բնակարաններ

High Expectations Learning Program

Մեծ ակնկալիքներ ուսուցման ծրագիր

high school

ավագ դպրոց

high school district

ավագ դպրոցի շրջան

higher education

բարձրագույն կրթություն

higher education administrator

բարձրագույն կրթության կառավարիչ

higher-education institute's co-founder

բարձրագույն կրթության հաստատության համահիմնադիր

highest quality of water

ջրի բարձր որակ

high-tech businessman

բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում գործարար

high-tech economy

բարձր տեխնոլոգիաների տնտեսություն

high-tech entrepreneur

բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում գործարար

highway patrol

ճանապարհային պարեկություն

highway patrol officer

ճանապարհային պարեկության սպա

highway patrol sergeant

ճանապարհային պարեկության սերժանտ

highway patrolman

ճանապարհային պարեկություն

hi-paying

բարձր վճարում

hi-pressure

բարձր ճնշում

Hispanas Organized for Political Equality

Քաղաքական հավասարության համար կազմակերպված իսպանուհիներ

historian

պատմաբան

historic core business improvement district

պատմական միջուկ բիզնեսի բարելավման թաղամաս

historic district non-contributing resource

պատմական թաղամաս ոչ նպաստող ռեսուրս

historic home improvement exception

պատմական օջախի բարելավման բացառություն

historic home renovator

պատմական օջախի վերանորոգող

historic integrity

պատմական ամբողջականություն

Historic Resource Board

Պատմական ռեսուրսների խորհուրդ

Historical and Landmarks Commission

Պատմության և ուղենիշերի հանձնաժողով

historical research coordinator

պատմական հետազոտությունների համակարգող

historical resource

պատմական ռեսուրս

history

պատմություն
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hi-tech

բարձր տեխնոլոգիա

HIV/AIDS educator

ՄԻԱՎ/ԶԻԱՀ -ի թեմայով դասախոս

hold an election

ընտրություններ անցկացնել

hold office

պաշտոն զբաղեցնել

holder of 4 patents

4 արտոնագրերի տնօրինող

holiday

տոն

Hollywood Police Activities League

Hollywood-ի Ոստիկանության գործունեության լիգա

Hollywood Police Support Association

Hollywood-ի Ոստիկանության աջակցության ընկերակցություն

Hollywood Youth Charities

Hollywood-ի Երիտասարդական բարեգործական հաստատություններ

home

տուն

home (phone) Number

տան հեռախոսահամար

home decorator

տան դեկորատոր

Home Improvement Grants

տան բարելավման դրամաշնորհ

home line telephone

տնային հեռախոսագիծ

home loan

տան վարկ

home Number

տան հեռախոսահամար

home rule charter

ինքնակառավարման կանոնադրություն

home sales

ներքին շուկայի վաճառք

home school teacher

տնային ուսուցիչ

home work club

տնային աշխատանքի ակումբ

home-invasion robbery

տուն ներխուժում և կողոպուտ

homeless

անօթևան

homeless rights worker

անօթևան աշխատողների իրավունքներ

homeless shelter manager

անօթևանների ապաստանի մենեջեր

homemaker

տնային տնտեսուհի

homeowner

տանտեր

Homeowner Association

Տանտերերի ընկերակցություն

Homeowner Association attorney

Տանտերերի ընկերակցության փաստաբան

homeowners united

միավորված տանտերեր

homestead

ֆերմա

homicide detective

սպանություններ ուսումնասիրող դետեկտիվ

honesty

ազնվություն

honorable discharge

պատվավոր պաշտոնաթողություն

honorary service

պատվավոր ծառայություն

honorary service award

պատվավոր ծառայության մրցանակ

hope house

հույսի տուն

horticulturist

այգեպան

hospital

հիվանդանոց

host

հյուրընկալող

hostile

թշնամական

hotel

հյուրանոց

hotel bed tax

հյուրանոցի հարկ

hotel visitors' tax

հյուրանոցի այցելուների հարկ
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hotline

թեժ գիծ

hourly

ամենժամյա

House Budget Committee

Ներկայացուցիչների պալատի բյուջեի կոմիտե

House Judiciary Committee

Ներկայացուցիչների պալատի իրավաբանական կոմիտե

House of Representatives

Ներկայացուցիչների պալատ

House of Representatives and Senate

Ներկայացուցիչների պալատ և Սենատ

household

ընտանիք

housewife

տնային տնտեսուհի

housing

բնակություն

Housing & Human Services Commission

Բնակարանային և Սոցիալական ծառայությունների Հանձնաժողով

housing administrator

բնակարանային կառավարիչ

Housing and Emergency Shelter Trust Fund Act of 2002

Բնակարանային և արտակարգ իրավիճակների ապաստանի Վստահական հիմնադրամ 2002թ:
Օրենք

housing authority

բնակարանային կառուցման իշխանություն

Housing Development Committee

Բնակարանային զարգացման կոմիտե

housing director

բնակարանային գծով տնօրեն

housing inspection

բնակարանային պայմաններ ստուգող

Howard Jarvis Taxpayers Association

Howard Jarvis հարկատուների ասոցիացիա

human relations

մարդկային հարաբերություններ

Human Relations Advisory Committee

մարդկային հարաբերությունների խորհրդատվական կոմիտե

human relations commission

մարդկային հարաբերությունների հանձնաժողով

human relations commissioner

մարդկային հարաբերությունների հանձնակատար

human relations worker

մարդկային հարաբերությունների աշխատակից

human resource recruiter

մարդկային ռեսուրսների հավաքագրող

human resources administrator

մարդկային ռեսուրսների կառավարիչ

human resources analyst

մարդկային ռեսուրսների վերլուծող

human resources consultant

մարդկային ռեսուրսների խորհրդատու

human resources coordinator

մարդկային ռեսուրսների համակարգող

human resources council

մարդկային ռեսուրսների խորհուրդ

human resources director

մարդկային ռեսուրսների գծով տնօրեն

human resources management

մարդկային ռեսուրսների կառավարում

human rights activist

մարդու իրավունքների ակտիվիստ

human rights commissioner

մարդու իրավունքների հանձնակատար

human services administrator

սոցիալական ծառայությունների կառավարիչ

human trafficking

մարդկանց առք ու վաճառք

hung jury

երդվյալ ատենակալների կոլեգիա

HVAC

ջեռուցում, օդափոխություն և օդի օդորակում

hydro engineer

հիդրո ճարտարագետ

hydro geologist

հիդրո երկրաբան

Hydroelectric Pumped Storage Project

Հիդրոէլեկտրական պոմպով ջրամբարի ծրագիր

hydrologist

հիդրոլոգ

i.e.

այլ բառերով

ID card

նույնականացման քարտ

if the recall prevails

եթե չեղյալ հայտարարելը հաղթանակի
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illegitimate child

ապօրինի երեխա

illness

հիվանդություն

immigration counselor

ներգաղթի գծով խորհրդական

immigration lawyer

ներգաղթի գծով իրավաբան

immortality concept researcher

անմահության գաղափարի գիտաշխատող

impact

ազդեցություն

impartial analysis

անկողմնակալ վերլուծություն

impartial analysis by county counsel

անկողմնակալ վերլուծություն վարչաշրջանի իրավաբանի կողմից

impartial analysis of measure

օրենսդրական նախագծի անկողմնակալ վերլուծություն

impartial summary

անկողմնակալ ամփոփում

implementation

իրականացում

improve

բարելավել

improvement

բարելավում

in accordance with section

բաժնի համաձայն

in effect

ուժի մեջ է

in favor of

օգտին

in office

գրասենյակում

inability to act

անգործունակություն

inactive

անգործունյա

inalienable right

անօտարելի իրավունք

inapplicability to fluctuating pensions

անթույլատրելիություն տատանվող թոշակների հանդեպ

inappropriate

անհամապատասխան

inappropriate balance

անհամապատասխան հաշվեկշիռ

inbox

մուտքային նամակների արկղ

incapacitated voter

անգործունակ քվեարկող

incapacity

անաշխատունակություն

incidental authority

հանգամանքներից բխող իշխանություն

incidental death benefit provisions

պատահական մահվան օգուտի դրույթներ

income tax consultant

եկամտահարկի խորհրդատու

income tax return

եկամտահարկի վերադարձ

inconsistency

անհամապատասխանություն

incorporated cities

իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող քաղաք

incorporation

իրավաբանական անձի կարգավիճակի ստացում

increased

աճած

increased property values

անշարժ գույքի աճած արժեքները

increment

մեծացում

incumbent

գործող պաշտոնյա

incumbent democratic

դեմոկրատիկ կուսակցության գործող պաշտոնյա

incur

առաջացնել

independent artist

անկախ արվեստագետ

independent business

անկախ բիզնես

independent businessman

անկախ գործարար

independent businesswoman

անկախ կին գործարար
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independent candidate

անկախ թեկնածու

Independent Citizens' Oversight Committee

Անկախ քաղաքացիների վերահսկողական կոմիտե

independent contractor

անկախ կապալառու

independent nomination

անկախ թեկնածություն դնել

independent producer

անկախ պրոդյուսեր

independent sales associate

անկախ վաճառքի գործընկեր

Independent Taxpayer Oversight Committee

Անկախ հարկատուների վերահսկողական կոմիտե

indeterminate life sentences

անորոշ ցմահ դատապարտություն

index

ինդեքս

Indian gaming compacts

հնդկացիների տարածքում խաղատների տեղակայման համաձայնագրեր

Indian Gaming Regulatory Act

Հնդկացիների տարածում խաղատների կարգավորող օրենք

Indian land

հնդկացիների հող

Indian tribe

հնդկացիների ցեղ

indictment

մեղադրական ակտ

individual account

անհատական հաշիվ

industrial

արդյունաբերական

industrial engineer

արդյունաբերության ճարտարագետ

industry manufacturers council

Արտադրողների խորհուրդ

infantry officer

հետևակային սպա

informal probation

ոչ պաշտոնական փորձարկում

information

տեղեկություն

information and statistics

տեղեկություն և վիճակագրություն

information gathering

տեղեկության հավաքագրում

information guide

տեղեկատվական ուղեցույց

information system manager

տեղեկատվական համակարգի մենեջեր

information systems analyst

տեղեկատվական համակարգերի վերլուծող

information systems technician

տեղեկատվական համակարգերի տեխնոլոգ

information technologist

տեղեկատվական տեխնոլոգ

information technology director

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տնօրեն

information technology engineer

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ճարտարագետ

information technology manager

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մենեջեր

infrastructure

ենթակառուցվածք

infrastructure fund

ենթակառուցվածքի ֆինանսավորում

Inglewood City councilmember

Inglewood քաղաքի քաղաքային խորհրդի անդամ

Inglewood City treasurer

Inglewood քաղաքի գանձապահ

ingress

մուտք

inheritance examiner

ժառանգության փորձագետ

initial determination

նախնական որոշում

initial election

նախնական ընտրություն

initial hearing and determination

նախնական լսում և որոշում

initial petition

նախնական խնդրագիր

initiation of amendments

փոփոխությունների նախաձեռնություն

initiative

նախաձեռնություն
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initiative constitutional amendment

սահմանադրական փոփոխության նախաձեռնություն

initiative constitutional amendment and statute

սահմանադրական փոփոխության և կանոնադրության նախաձեռնություն

initiative measure

օրենսդրական նախագծի նախաձեռնություն

initiative petitions

խնդրագրերի նախաձեռնություն

initiative statute

կանոնադրության նախաձեռնություն

injunction

դատական արգելք

injunctive relief

դատական արգելք

injured worker consultant

տուժող աշխատողի խորհրդատու

injury

վնասվածք

InkaVote

Ինկա Քվեարկություն

InkaVote Plus

Ինկա Քվեարկություն Պլուս

inmates

բանտարկյալներ

insane

խելագար

insolvency

անվճարունակություն

inspector

տեսուչ

inspector general

վերաքննիչ

instant runoff

ընտրությունների վճռական փուլ

institute chartered accountants

հավաստագրված հաշվապահների ինստիտուտ

instruction technology

հրահանգների տեխնոլոգիա

instructional aide

ուսումնական օգնություն

instructional materials

ուսումնական նյութեր

instructional teachers aide

ուսուցիչների ուսումնական օգնություն

instructions

հրահանգներ

instructions for absent voter

հրանանգներ բացակա քվեարկողի համար

instructions for vote-by-mail voter

հրահանգներ փոստով քվեարկողի համար

instructions for voting

քվեարկության հրահանգներ

instructions to voters

քվեարկողների հրահանգներ

instructions to voters at the polls

քվեարկողների հրահանգներ քվեարկության ժամանակ

instructor

հրահանգիչ

instrumental in

օգտակար

insufficient nominees

անբավարար թեկնածուներ

insurance

ապահովագրություն

insurance adjustor

ապահովագրական կորուստի գնահատող

insurance analyst

ապահովագրական վերլուծող

insurance claims adjuster

ապահովագրական հայցերի գնահատող

insurance claims examiner

ապահովագրական հայցերի քննիչ

insurance claims management

ապահովագրական հայցերի կառավարում

insurance commissioner

ապահովագրական հանձնակատար

insurance company

ապահովագրական ընկերություն

integrate computer technology

ինտեգրված համակարգչային տեխնոլոգիա

Integrated Plan for Implementation of the Watershed
Management Initiative

Ինտեգրված ծրագիր Ջրատնտեսման նախաձեռնություն իրականացնելու համար

Integrated Waste Management Board

ինտեգրված ծախսումների Տնօրենների Խորհուրդ

integrity

ամբողջություն
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intellect

բանականություն

intelligence

խելք

intent

մտադրություն

intent of voters

քվեարկողների մտադրություն

interchange

փոխանակում

intercultural committee

միջմշակութային հանձնաժողով

interest group

ընդհանուր հետաքրքրություններ ունեցող մարդկանց խումբ

intergovernmental relations

միջկառավարական հարաբերություններ

interim amendment

ժամանակավոր փոփոխություն

interim historic ordinance

ժամանակավոր պատմական հրամանագիր

interim housing

ժամանակավոր բնակություն

interim receipt

ժամանակավոր անդորրագիր

interior design manufacturer

ինտերիեր դիզայնի արտադրող

interior designer

ինտերիերի դիզայներ

interiors cape business owner

interiors cape բիզնեսի սեփականատեր

intermediate

միջանկյալ

intermediate school

տարրական դպրոց

intermittent appointments

ընդհատվող նշանակումներ

Internal Revenue Code

հարկային օրենսգիրք

internal revenue officer

հարկային կոմիտեի աշխատակից

Internal Revenue Services

Հարկային տեսչություն

international airport master plan

միջազգային օդանավակայանի գլխավոր հատակագիծ

international baccalaureate programs

միջազգային բակալավրիատի կրթական ծրագրեր

International Brotherhood of Electrical Workers

էլեկտրականության աշխատողների միջազգային եղբայրություն

international business consultant

միջազգային բիզնեսի խորհրդատու

international educational consultant

միջազգային խորհրդատու կրթության գծով

International Peace Choir

Խաղախության միջազգային երգչախումբ

international trade agent

միջազգային առևտրի գործակալ

International Treaty

միջազգային դաշնագիր

international youth exchange host family

միջազգային երիտասարդական փոխանակման հյուրընկալող ընտանիք

internet

համացանց

internet homepage

համացանցի գլխավոր էջ

intimidation

ահաբեկում

intra-departmental transfer

ներբաժանմունքային փոխանցում

intranet

ինտրանետ

introduction

ներածություն

introduction and passage

ներածություն և հատված

inventor

գյուտարար

investigations

հետաքննություններ

investigations and enforcement proceedings

հետաքննություններ և դատական վարույթ

investigative reporter

հետաքննող լրագրող

investigator

հետաքննող

investment

ներդրում
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investment advisor

ներդրումների խորհրդատու

investment advisor fees

ներդրումների խորհրդատուի վճարներ

investment banker

ներդրումային բանկիր

investment counselor

ներդրումային խորհրդական

investment manager

ներդրումային մենեջեր

investment objective

ներդրումի նպատակ

investment of proceeds

հասույթի ներդրում

investment performance

ներդրումի արդյունք

investment program

ներդրումային ծրագիր

investment statement

ներդրումային հայտարարություն

investor

ներդրող

irrelevant

անկարևոր

irrigation district

ոռոգման շրջան

issuance

թողարկում

issuance of housing revenue bonds

բնակարանային եկամտի պարտատոմսերի թողարկում

issuance of the share

բաժնետոմսի թողարկում

issue

թողարկել

issue bond

պարտատոմս թողարկել

IT consultant

ՏՏ խորհրդատու

item

առարկա

item veto

առարկայի վետո

Ivy League Association of Southern California

Հարավային California-ի Ivy League ընկերություն

jail

բանտ

jail facility

բանտավայր

janitor

պահապան

Jaycees

Երիտասարդների առևտրի պալատ

Jehovah's witnesses

Եհովայի վկաներ

jeopardy

վտանգ

jeweler

գոհարավաճառ

jewelry maker

գոհարեղեն շինող

Jewish community executive

հրեական համայնքի ղեկավար

jig-fixture builder

շաղափի և արմատուրայի շինարար

job creation

աշխատատեղերի ստեղծում

jobs, economy analyst

գործեր, տնտեսության վերլուծող

joint advisory committee

համատեղ խորհրդատվական կոմիտե

Joint Committee on Prison Construction & Operations

Բանտերի շինարարության և գործառնության համատեղ կոմիտե

joint labor-management partnerships

աշխատավորների և կառավարիչների համատեղ գործընկերություններ

Joint Powers Insurance Authority

Համատեղ իշխանությունների ապահովագրության իշխանություն

Joint Powers Insurance Authority (JPIA)

Համատեղ իշխանությունների ապահովագրության իշխանություն (JPIA)

joint stock company

բաժնետիրական ընկերություն

joint venture

համատեղ ձեռնարկություն

journalism teacher

լրագրողության ուսուցիչ

journalist

լրագրող
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journeyman

վարձկան աշխատող

JPIA

JPIA

judge

դատավոր

judge Los Angeles Superior Court

Los Angeles վերին դատարանի դատավոր

judge of superior court

վերին դատարանի դատավոր

judge of the Los Angeles Municipal Court

Los Angeles-ի քաղաքային դատարանի դատավոր

judge of the municipal court

քաղաքային դատարանի դատավոր

judge of the superior court

վերին դատարանի դատավոր

judge of the superior court no. 100

համար 100 վերին դատարանի դատավոր

judge, Los Angeles Judicial District

Los Angeles դատական շրջանի դատավոր

judge, Los Angeles Superior Court

Los Angeles-ի վերին դատարանի դատավոր

judge, superior court

վերին դատարանի դատավոր

judgment

դատաստան

judicial

դատական

judicial administrator

դատական կառավարիչ

judicial assistant

դատական օգնական

judicial candidate

դատական թեկնածու

judicial district

դատական վարչաշրջան

judicial liaison

դատական կապ

judicial liaison, Domestic Violence Council

Տնային բռնության խորհրդի դատական կապ

judicial review

դատական վերանայում

junior

կրտսեր

Junior Achievement

Կրտսեր իրագործում

junior college

կրտսեր քոլեջ

junior high school

միջնակարգ

jurisdiction

իրավասություն

jurist doctor

իրավագիտության դոկտոր

jurist doctorate

իրավագիտության դոկտորական

juror docent

ժյուրիի անդամ դոցենտ

juror services division

ժյուրիի անդամների ծառայությունների բաժին

jury

ժյուրի

justice of the court of appeal

վերաքննիչ դատարանի դատավոր

justice of the municipal court

քաղաքային դատարանի դատավոր

justice of the supreme court

գերագույն դատարանի դատավոր

juvenile

պատանեկան

juvenile advocate attorney

պատանեկան իրավապաշտպան

juvenile court teacher

պատանեկան դատարանի ուսուցիչ

juvenile crime

պատանեկան հանցագործություն

juvenile delinquency

պատանեկան իրավազանցություն

juvenile hall

պատանեկան սրահ

Juvenile Justice Task Force

Պատանեկան արդարության նպատակային խումբ

juvenile probation counselor

պատանեկան փորձի խորհրդական

juvenile program administrator

պատանեկան ծրագրի կառավարիչ
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JWA settlement agreement

JWA կարգավորման համաձայնագիր

K-9 dog unit

K-9 շների միավոր

k-9 program

K-9 շների ծրագիր

KARE Youth League

KARE երիտասարդական լիգա

KARE Youth League (KYL)

KARE երիտասարդական լիգա (KYL)

Kensington Assisted Living

Քենսինգտոն օժանդակությամբ կյանք

kidnapping

առևանգում

Kids at Risk

Երեխաներ վտանգի տակ

kids care fair

երեխաների խնամքի տոնավաճառ

Kids on Stage

Երեխաներ բեմի վրա

killing

սպանություն

kindergarten

մանկապարտեզ

kiosk

կրպակ

Kiwanis club

Կիվանիս ակումբ

Knights of Columbus

Կոլոմբոսի ասպետներ

knowingly possess

գիտությամբ տիրում է

Korean

կորեացի

KYL

KYL (՚KARE երիտասարդական լիգա)

L.A. County assessor

L.A. շրջանի հարկային տեսուչ

L.A. County employee

L.A. շրջանի աշխատող

L.A. County sheriff

L.A. շրջանի շերիֆ

L.A. County USC Medical Center

L.A. շրջանի USC բժշկական կենտրոն

lab technician

լաբորատորիայի տեխնիկ

label

պիտակ

Labor Compliance Program

աշխատանքի համապատասխանության ծրագիր

Labor Compliance Program (LCP)

աշխատանքի համապատասխանության ծրագիր (LCP)

labor consultant

աշխատանքային խորհրդատու

labor economist

աշխատանքային տնտեսագետ

labor relations

աշխատանքային հարաբերություններ

labor relationship

աշխատանքային հարաբերություն

labor union

աշխատանքային արհմիություն

labor union worker

աշխատանքային արհմիության աշխատող

laboratory scientist

լաբորատորիայի գիտնական

laboratory technician

լաբորատորիայի տեխնիկ

laborer

մշակ

LACERS

LACERS (Los Angeles քաղաքի աշխատողների թոշակի անցնելու համակարգ)

LACOE

LACOE (Los Angelesի վարչաշրջանի Կրթության գրասենյակ)

LAFCO

LAFCO (տեղական գործակալության կազմության հանձնաժողով)

LAFCO (local agency formation commission)

LACFO (տեղական գործակալության կազմության հանձնաժողով)

Lancaster City councilwoman

Lancaster քաղաքի քաղաքային խորհրդի կին անդամ

land developer

հողի կառուցապատող

land planner

հողի պլանավորող

land surveyor

հողի ուսումնասիրող
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land use regulations

հողի օգտագործման կանոնակարգեր

landfill

աղբավայր

landlord

տանտեր

landmark

ուղենիշ

landscape

լանդշաֆտ

Landscaping and Lighting Act

լանդշաֆտի և լուսավորման օրենք

language assistance

լեզվական օժանդակություն

language translator

լեզվի թարգմանիչ

laser engineer

լազերային ճարտարագետ

last day to apply

վերջին օր դիմելու համար

last day to register

վերջին օր գրանցվելու համար

last day to vote

վերջին օր քվեարկելու համար

last name

ազգանուն

Latino Association

Լատինո ընկերակցություն

Latino Peace Officers Association

Լատինո խաղաղության պաշտոնյաների ընկերակցություն

LAUSD Los Angeles

LAUSD Los Angeles

law analyst

իրավունքի վերլուծող

law clerk

իրավական քարտուղար

law degree

իրավական աստիճան

law enforcement

իրավապահ

law enforcement alliance

իրավապահության դաշինք

law enforcement officer

իրավապահ սպա

law firm manager

փաստաբանական ընկերության մենեջեր

law governing bonded indebtedness

պարտաթղթով պարտավորություն կառավարող օրենք

law maker

օրենսդիր

law office

իրավաբանական գրասենյակ

law office manager

իրավաբանական գրասենյակի մենեջեր

law professor

իրավաբանության պրոֆեսոր

law researcher

իրավաբանական հետազոտող

law school admission

իրավաբանական ֆակուլտետի մուտք

law student

իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող

lawful

օրինական

lawmaker

օրենսդիր

lawmaking

օրենսդրություն

lawyer

փաստաբան

Lawyers Bar Associations

Փաստաբանների ընկերակցություն

layoff

կրճատում

layoffs

կրճատումներ

LCAP

LCAP

LCP

LCP

leader

առաջնորդ

Leader In Technology Education

տեխնոլոգիական կրթության առաջնորդ

Leader In Technology Education (LITE)

տեխնոլոգիական կրթության առաջնորդ (LITE)
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leadership

ղեկավարություն

leadership skills

ղեկավարության հմտություններ

league

լիգա

League of Conservation Voters

Պահպանման քվեարկողների լիգա

League of United Latin American Citizens

Միացյալ լատինամերիկյան քաղաքացիների լիգա

League of Women Voters

Կին քվեարկողների լիգա

League of Women Voters of California

California-ի կին քվեարկողների լիգա

League of Women Voters of the United States

Միացյալ Նահանգների կին քվեարկողների լիգա

League of Women Voters of the United States (LWV)

Միացյալ Նահանգների կին քվեարկողների լիգա (LWV)

League of Women Voters/Sierra Club

Կին քվեարկողների լիգա/Sierra ակումբ

lease

վարձակալություն

lease agreement

վարձակալման համաձայնագիր

lease of facilities

վայրի վարձակալություն

leasing of subsurface space

ենթամակերեսի տարածքի վարձակալություն

Leave No Child Behind Program

Չթողնել ոչ մի մանուկ հետևում ծրագիր

leave of absence

արձակուրդ

lecture hall

դասախոսական սրահ

lecturer

դասախոս

left turn sign

ձախ դառնալու նշան

legacy forest program

ժառանգական անտառի ծրագիր

legal

իրավաբանական

legal advisor

իրավաբանական խորհրդատու

legal assistant

իրավաբանական օգնական

legal deadline

իրավական ժամկետ

legal defense fund

իրավական պաշտպանության հիմնադրամ

legal holiday

օրինական տոն

legal interest rate

օրինական տոկոսադրույք

legal notice

օրինական ծանուցում

legal permanent resident

օրինական մշտական բնակիչ

legal services

իրավաբսնական ծառայություններ

legalize

օրինականացնել

legalize marijuana

օրինականացնել մարիխուանան

legally

իրավաբանորեն

legally constituted

իրավաբանորեն կազմված

legally determined

իրավաբանորեն որոշված

legislation analyst

օրենսդրության վերլուծող

legislation pending before state and federal government

օրենսդրություն, որը սպասում է հաստատման նահանգային ու դաշնային կառավարության առաջ

legislative

օրենսդրական

legislative aide

օրենսդրական օգնական

legislative branch

օրենսդրական ճյուղ

legislative constitutional

օրենսդրական սահմանադրական

legislative constitutional amendment

օրենսդրական սահմանադրական փոփոխություն

legislative deputy

օրենսդրական տեղակալ
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legislative district director

օրենսդրական վարչաշրջանի տնօրեն

legislative districts

օրենսդրական վարչաշրջաններ

legislative expenditure

օրենսդրական ծախս

legislative field deputy

օրենսդրական դաշտային տեղակալ

Legislative Initiative Amendment

Օրենսդրական նախաձեռնության ուղղում

legislative measure

օրենսդրական նախագիծ

legislative ratification

օրենսդրական վավերացում

legislator

օրենսդիր

legislator's administrative assistant

օրենսդրի վարչական օգնական

legislator's chief deputy

օրենսդրի գլխավոր տեղակալ

legislator's field representative

օրենսդրի դաշտային ներկայացուցիչ

legislator's senior deputy

օրենսդիր ավագ տեղակալ

legislature

օրենսդրական մարմին

length of service pay

ծառայության վճարման ծավալ

leniency

հանդուրժողություն

Let Freedom Ring Committee

Թող ազատությունը հնչի կոմիտե

letter carrier

նամակ կրող

letters patent

պատենտի փաստաթուղթ

levy

գանձում

liaison

կապ

liberal studies

ազատական ուսումնասիրություններ

liberal studies (BA)

ազատական ուսումնասիրություններ (BA)

libertarian

ազատատենչ

Libertarian County Committee

ազատատենչ շրջանի կոմիտե

Libertarian Party

ազատատենչ կուսակցություն

librarian

գրադարանավար

libraries

գրադարաններ

library

գրադարան

Library Board Commission

գրադարանի վարչության հանձնաժողով

library district

գրադարանի շրջան

Library District Special Election

գրադարանի շրջանի հատուկ ընտրություն

library fund

գրադարանի հիմնադրամ

Library Litigation Committee

գրադարանի վեճի կոմիտե

library property

գրադարանի գույք

Library Task Force

գրադարանի նպատակային խումբ

library trustee

գրադարանի հոգաբարձու

license tax

լիցենզիայի հարկ

licensed

լիցենզավորված

licensed insurance broker

լիցենզավորված ապահովագրության բրոկեր

licensed private investigator

լիցենզավորված մասնավոր հետաքննող

licensed vocational nurse

լիզենզավոված մասնագետ բուժքույր

licensee

լիցենզավորյալ

licenses

լիցենզիաներ
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lieutenant

տեղակալ

lieutenant governor

նահանգապետի տեղակալ

lieutenant sheriff's department

շերիֆի տեղակալի բաժանմունք

life imprisonment

ցմահ բանտարկություն

life member

ցմահ անդամ

life member, Police Officers Association

Ոստիկանական սպաների ընկերակցության ցմահ անդամ

life time member of the National Management Association

Ազգային կառավարման ընկերակցության ցմահ անդամ

life without parole

ցմահ բանտարկություն առանց ժամկետից շուտ արձակման

life, liberty and the pursuit of happiness

կյանք, ազատություն և երջանկության հետապնդումը

lifeguard

փրկարար

lifelong education

ցկյանս ուսումնառություն

Lifetime General Secondary Teaching Credential

կյանքի ընդհանուր երկրորդական դասավանդության վկայական

Lifetime Service Award

կյանքի ծառայության մրցանակ

Lifetime Teaching Credential

կյանքի դասավանդության վկայական

light rail

քաղաքային երկաթուղի

lighting

լուսավորություն

limit on marriages, initiative statute

ամուսնությունների սահման, նախաձեռնության օրենք

limitations on campaign contributions in city elections

քաղաքային ընտրություններում ընտրարշավների նվիրատվությունների սահմանափակում

limitations on franchises, concessions, permits, licenses
and leases

ֆրանչայզների, կոնցեսիաների, արտոնագրերի, լիցենզիաների և վարձակալությունների
սահմանափակումներ

limitations on franchises, permits, licenses or leases

ֆրանչայզների, արտոնագրերի, լիցենզիաների և վարձակալությունների սահմանափակումներ

limitations upon permits and licenses

արտոնագրերի և լիցենզիաների սահմանափակումներ

limited English proficient

սահմանափակ անգլերենի իմացություն

lines

գծեր

Lions Breakfast Club

Lions նախաճաշի ակումբ

Lions Club

Lions ակումբ

liquidate

լուծարել

liquidation of unfunded liabilities

չֆինանսավորված պատասխանատվությունների լուծարում

liquor store

խմիչքների խանութ

LITE

LITE (Տեխնոլոգիական կրթության առաջնորդ)

literacy improvement

գրագիտության բարելավում

literacy specialist

գրագիտության մասնագետ

lithographer

փորագրիչ

litigation

վեճ

litigation expenses

վեճի ծախսեր

litigation negotiator

վեճի բանակցող

litigator

վիճող

litigator paralegal

վեճի իրավական օգնական

little league

փոքրերի լիգա

living trust

կենդանության ժավանակ ուրիշին գույքի լիազորագրում

living wage

ապրելու աշխատավարձ

loan

փոխառություն

loan consultant

փոխառության խորհրդատու

loan officer

փոխառության աշխատակից
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lobby

լոբբի

lobbying

լոբբի անել

lobbyist

լոբբիստ

local

տեղական

Local 6262

տեղական համար 6262

Local agency formation commission

տեղական գործակալության կազմության հանձնաժողով

Local Agency Formation Commission (LAFCO)

Տեղական գործակալության կազմության հանձնաժողով (LAFCO)

local and municipal consolidated elections

տեղական և քաղաքային միացյալ ընտրություններ

local assessments

տեղական գնահատումներ

local attorney

տեղական փաստաբան

local business owner

տեղական բիզնեսի սեփականատեր

local business person

տեղական գործարար

Local Control and Accountability Plan

Տեղական վերահսկողության և հաշվետվության պլան

Local Control and Accountability Plan (LCAP)

Տեղական վերահսկողության և հաշվետվության պլան (LCAP)

Local Control Funding Formula

Տեղական վերահսկողության ֆինանսավորման բանաձև

local government

տեղական կառավարություն

local government employee

տեղական կառավարության աշխատակից

local improvement panel

տեղական բարելավման խումբ

local independent businessman

տեղական անկախ գործարար

local measure

տեղական օրենսդրական նախագիծ

local merchant

տեղական վաճառական

local offices change positions, or "rotate."

տեղական գրասենյակները փոփոխում են իրենց դիրքերը կամ «պտտվում են»

Local Public Schools Funding Authority

Տեղական հանրային դպրոցների ֆինանսավորման իշխանություն

local tax

տեղական հարկ

local tax revenues

տեղական հարկի եկամուտներ

local taxpayers

տեղական հարկատուներ

location of police training facility

ոստիկանության ուսուցման վայրի տեղադրություն

locksmith

փականագործ

locomotive engineer

լոկոմոտիվի ճարտարագետ

log onto

մուտք գործել

logistics

լոգիստիկա

long range

հեռահաս

long shot

հեռահար հարված

long term

երկարաժամկետ

longevity and merit pay

երկարակեցության և արժանիքների վճարում

longevity pay

երկարակեցության վճարում

longshoreman

մերձափնյա ձկնորս

loophole

երկդիմություն

Los Angeles Area Chamber of Commerce

Los Angeles-ի գոտու առևտրի պալատ

Los Angeles City and County Engineers Association

Los Angeles քաղաքի և շրջանի ճարտարագետների ընկերակցություն

Los Angeles city attorney

Los Angeles քաղաքի փաստաբան

Los Angeles City councilman's deputy

Los Angeles-ի քաղաքային խորհրդի անդամի տեղակալ

Los Angeles city councilmember

Los Angeles-ի քաղաքային խորհրդի անդամ
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Los Angeles City councilwoman

Los Angeles-ի քաղաքային խորհրդի կին անդամ

Los Angeles City Employees' Retirement Fund

Los Angeles քաղաքի աշխատակիցների թոշակի անցնելու հիմնադրամ

Los Angeles City Employees' Retirement System

Los Angeles քաղաքի աշխատակիցների թոշակի անցնելու համակարգ

Los Angeles City Employees' Retirement System (LACERS) Los Angeles քաղաքի աշխատակիցների թոշակի անցնելու համակարգ (LACERS)
Los Angeles city prosecutor

Los Angeles քաղաքի դատախազ

Los Angeles City Special Municipal Election

Los Angeles քաղաքի հատուկ քաղաքային ընտրություն

Los Angeles Community College District

Los Angeles համայնքային քոլեջի շրջան

Los Angeles councilwoman

Los Angeles-ի քաղաքային խորհրդի կին անդամ

Los Angeles County

Los Angeles-ի վարչաշրջան

Los Angeles county assessor

Los Angeles-ի վարչաշրջանի հարկային տեսուչ

Los Angeles county assessor, appointed

Los Angeles-ի վարչաշրջանի նշանակված հարկային տեսուչ

Los Angeles County Association of Deputy District Attorneys Los Angeles-ի վարչաշրջանի շրջանային դատախազների տեղակալների ընկերակցություն
Los Angeles County Bar Association

Los Angeles-ի վարչաշրջանի իրավաբանների ընկերակցություն

Los Angeles County Board of Supervisors

Los Angeles-ի վարչաշրջանի վերակացուների խորհուրդ

Los Angeles County Building & Construction Trades Council Los Angeles-ի վարչաշրջանի շինության և շինարարության խորհուրդ
Los Angeles County Business Federation

Los Angeles-ի վարչաշրջանի բիզնեսի դաշնություն

Los Angeles County Chicano Employee Association

Los Angeles-ի վարչաշրջանի չիկանո աշխատակիցների ընկերակցություն

Los Angeles County City Selection Committee

Los Angeles-ի վարչաշրջանի քաղաքային ընտրության կոմիտե

Los Angeles County Delinquency and Crime Commission

Los Angeles-ի վարչա շրջանի իրավազանցության և հանցագործության

Los Angeles County deputy assessor

Los Angeles-ի վարչաշրջանի հարկային տեսուչի տեղակալ

Los Angeles County employee

Los Angeles-ի վարչաշրջանի աշխատակից

Los Angeles County Farm Bureau

Los Angeles-ի վարչաշրջանի ագարակների բյուրո

Los Angeles County Federation of Labor

Los Angeles-ի վարչաշրջանի աշխատանքի դաշնություն

Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority

Los Angeles-ի վարչաշրջանի մետրոպոլիտեն տրանսպորտի իշխանություն

Los Angeles County Office of Education

Los Angeles-ի վարչաշրջանի կրթության գրասենյակ

Los Angeles County Office of Education (LACOE)

Los Angeles-ի վարչաշրջանի կրթության գրասենյակ (LACOE)

Los Angeles County Police Chiefs Association

Los Angeles-ի վարչաշրջանի ոստիկանապետերի ընկերակցություն

Los Angeles county private judge

Los Angeles-ի վարչաշրջանի մասնավոր դատավոր

Los Angeles county probation officers

Los Angeles-ի վարչաշրջանի փորձի աշխատակիցներ

Los Angeles County Professional Peace Officers
Association

Los Angeles-ի վարչաշրջանի մասնագիտական խաղաղության աշխատակիցների ընկերակցություն

Los Angeles County Regional Park and Open Space District Los Angeles-ի վարչաշրջանի շրջանային զբոսայգի և բաց տարածքի շրջան
Los Angeles County Registrar- Recorder/County Clerk

Los Angeles-ի վարչաշրջանի գրանցման պահող-արձանագրող/Շրջանի քարտուղար

Los Angeles County Sanitation Districts

Los Angeles-ի սանիտարական վարչաշրջաններ

Los Angeles County School Police Association

Los Angeles-ի ոստիկանության դպրոցի ընկերակցություն

Los Angeles County Sheriff Search & Rescue EMT Program Los Angeles-ի վարչաշրջանի շերիֆի հետազոտության ու փրկության EMT ծրագիր
Los Angeles County Superior Court judge

Los Angeles-ի վարչաշրջանի վերին դատարանի դատավոր

Los Angeles county supervisor

Los Angeles-ի վարչաշրջանի վերակացու

Los Angeles County Traffic Improvement Plan

Los Angeles-ի վարչաշրջանի երթևեկության բարելավման պլան

Los Angeles County Vector Control

Los Angeles-ի վարչաշրջանի վեկտորի վերահսկողություն

Los Angeles court commissioner

Los Angeles-ի դատարանի հանձնակատար

Los Angeles Economy & Efficiency Commission

Los Angeles-ի խնայողության և արդյունավետության հանձնաժողով

Los Angeles High School for the Arts

Los Angeles-ի արվեստների բարձր դպրոց

Los Angeles Judicial District

Los Angeles-ի դատական շրջան
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Los Angeles League of Conservation Voters

Los Angeles-ի պահպանման քվեարկողների լիգա

Los Angeles Municipal Court judge

Los Angeles-ի քաղաքային դատարանի դատավոր

Los Angeles Parks Foundation Board

Los Angeles զբոսայգիների հիմնադրամի խորհուրդ

Los Angeles Police Commission

Los Angeles-ի ոստիկանական հանձնաժողով

Los Angeles Police Protective League

Los Angeles-ի ոստիկանության պաշտպանական լիգա

Los Angeles Unified School District

Los Angeles-ի միացյալ դպրոցական շրջան

lotteries

վիճակախաղեր

lottery revenues

վիճակախաղի եկամուտներ

lowest possible cost

նվազագույն հնարավոր ինքնարժեք

Lutheran

լուտերական

LWV

LWV (Կին քվեարկողների լիգա)

Lynwood City councilman

Լինվուտ քաղաքի քաղաքային խորհրդի անդամ

M. S. E. E.

M.S.E.E.

M. S. E. E. (Master of Science in Electrical Engineering)

M.S.E.E. (էլեկտրոտեխնիկայի գիտությունների մագիստրոս)

M.A.

M.A. (արվեստի մագիստրոս)

M.B.A.

M.B.A. (բիզնեսի կառավարման մագիստրոս)

M.D.

M.D. (բժշկության դոկտոր)

M.S.

M.S. (գիտության մագիստրոս)

M.S.S.W.

M.S.S.W. (սոցիալական աշխատանքի գիտության մագիստրոս)

machine operator

մեքենայի օպերատոր

machine tools businessman

մեքենայի գործիքների գործարար

machinery analyst

մեքենաների վերլուծող

machinery manufacturer

մեքենաշինարար

machinist

մեքենավար

MADD

MADD (Մայրեր ընդդեմ հարբած մեքենա վարելու)

Magnet Designation

Magnet Designation

magneto hydrodynamics

մագնիսական հիդրոդինամիկա

mail ballot precinct

փոստային քվեարկության ընտրամաս

mail carrier

փոստատար

mail room

փոստային սենյակ

mail(ed) ballot precinct

առաքել/առաքված քվեաթերթիկների ընտրամաս

mailed ballot precinct

առաքված քվեաթերթիկնրի ընտրամաս

mailing address

փոստային հասցե

main telephone number

գլխավոր հեռախոսահամար

maintain

պահպանել

maintenance

պահպանում

Maintenance and Operation Reserve Fund

Պահպանման և գործողության պահեստի հիմնադրամ

maintenance technician

պահպանման տեխնիկ

major

հիմնական

major accounts representative

հիմնական հաշիվների ներկայացուցիչ

majority

մեծամասնություն

majority leader

մեծամասնության ղեկավար

majority of the votes

ձայների մեծամասնություն
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Majority Rule Act

մեծամասնության կանոնի օրենք

majority vote

մեծամասնության ձայն

make a difference

տարբերություն ստեղծել

management

կառավարում

management consultant

կառավարման խորհրդատու

manager

մենեջեր

managing deputy assessor

կառավարիչ հարկային տեսուչի տեղակալ

managing partner

կառավարիչ գործընկեր

mandate

մանդատ

mandatory

պարտավորիչ

mandatory vote

պարտավորիչ քվեարկություն

manual tabulation of ballots

ձեռքով քվեաթերթիկների աղյուսակ կազմելը

manufacturer

արտադրող

manufacturer and water industry executive

արտադրող և ջրի արդյունաբերության ղեկավար

manufacturing

արտադրական

manufacturing operations engineer

արտադրական գործողությունների ճարտարագետ

maple counseling center

maple-ի խորհրդատվական կենտրոն

marijuana legalization attorney

մարիխուանայի օրինականացման իրավաբան

marine air station

ծովային օդային կայան

marine biologist

ծովային կենսաբան

Marine Corps

Ռազմածովային կորպուս

Marine Corps Air Station

Ռազմածովային կորպուսի օդային կայան

Marine Corps Air Station (MCAS)

Ռազմածովային կորպուսի օդային կայան (MCAS)

Marine Corps League Women's Auxiliary

Ռազմածովային կորպուսի լիգայի կանանց օժանդակ մարմին

marine machinist

ծովային մեքենավար

maritime claims adjuster

ծովային հայցերի հավաքող

maritime commerce, navigation, and fishery

ծովային առևտուր, նավարկություն և ձկնորսություն

market tax

շուկայի հարկ

market tax/exempt interest rates

շուկայի հարկ/տոկոսադրույքներից զերծ

marketing

մարկետինգ

Marketing and Public Relations Committee

Մարկետինգի և հանրային հարաբերությունների կոմիտե

marketing assistant

մարկետինգի օգնական

marketing director

մարկետինգի տնօրեն

marking devices

գծանշման գործիքներ

marriage licenses

ամուսնության լիցենզիա

marriage record

ամուսնության գրառում

marriage/family therapist

ամուսնական/ընտանեկան թերապևտ

marshal

մարշալ

MASH

MASH (Անվտանգ տների ավելի իրավապաշտպաններ)

masonry contractor

որմնադրության կապալառու

mass communication

զանգվածային հաղորդակցություն

mass communication consultant

զանգվածային հաղորդակցության խորհրդատու

master calendar

գլխավոր օրացույց
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master degree

մագիստրոսական աստիճան

Master of Boardsmanship Award

Դպրոցի վարչության վարպետի մրցանակ

Master of Science in Electrical Engineering

Էլեկտրական ճարտարագիտության գիտության մագիստրոս

master plan

գլխավոր պլան

master settlement agreement

գլխավոր կարգավորման համաձայնագիր

master trustee

գլխավոր հոգաբարձու

masters in governance

կառավարության մագիստրոսական աստիճաններ

matching funds

համապատասխանող ֆինանսական միջոցներ

matching funds and expenditure limitations authorization

համապատասխանող ֆինանսական միջոցների և ծախսերի սահմանափակման լիազորություն

matching state funds

համապատասխանող նահանգային գումարներ

material

նյութ

material expediter

նյութերի առաքող

material specialist

նյութերի մասնագետ

materials processing engineer

նյութերի մշակման ճարտարագետ

Materials Recovery Facility

նյութերի վերականգնման վայր

materials shipping manager

նյութերի առաքման մենեջեր

maternity care

մայրական խնամք

math teacher

մաթեմատիկայի ուսուցիչ

mathematician

մաթեմատիկոս

mathematics

մաթեմատիկա

mathematics teacher

մաթեմատիկայի ուսուցիչ

maturity date

ժամկետ

maximum

առավելագույն

maximum use of water frontage

ջրային ճակատամասի առավելագույն օգտագործում

mayor

քաղաքապետ

mayor and councilmember

քաղաքապետ և քաղաքային խորհրդի անդամ

mayor of Manhattan Beach

Manhattan Beach-ի քաղաքապետ

mayor pro tem

ժամանակավոր քաղաքապետ

mayor protempore

ժամանակավոր քաղաքապետ

mayor, City and County of San Francisco

San Francisco քաղաքի և շրջանի քաղաքապետ

Mayor’s Teen Commission

քաղաքապետի Պատանեկան հանձնաժողով

mayoral aide

քաղաքապետի օգնական

mayor's proposed budget

քաղաքապետի առաջարկած բյուջեն

mayor's veto

քաղաքապետի վետոն

MCAS

MCAS (Մարինների կորպուսի օդային կայան)

meal on wheels

ճաշ՝ անիվների վրա

measure

օրենսդրական նախագիծ

measure appearing on ballot

քվեաթերթիկում երևացող օրենսդրական նախագիծ

measure argumentation

օրենսդրական նախագծի փաստարկ

measure information

օրենսդրական նախագծի տեղեկություն

measures submitted to the voters

քվեարկողներին ներկայացված օրենսդրական նախագծեր

mechanic

մեխանիկ

mechanical engineer

մեխանիկական ճարտարագետ
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mechanical maintenance supervisor

մեխանիկական պահպանման վերակացու

mechanical technician

մեխանիկական տեխնիկ

medal of honor

պատվո մեդալ

media coordinator

լրատվամիջոցների համակարգող

media day

լրատվամիջոցների օր

media marketing executive

լրատվամիջոցների մարկետինգի ղեկավար

media relations director

լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունների տնօրեն

media talking points

լրատվամիջոցների խոսելու կետեր

mediator

միջնորդ

medic

բժշկական արձագանքող

Medicaid

Medicaid

medical

բժշկական

medical affair

բժշկական հարց

medical doctor

բժիշկ

medical family advocate

բժշկական ընտանեկան իրավապաշտպան

medical marijuana provider

բժշկական մարիխուանայի մատակարարող

medical office manager

բժշկական գրասենյակի մենեջեր

medical researcher

բժշկական հետազոտող

Medicare

Medicare

meditation instructor

մեդիտացիայի հրահանգիչ

meeting

ժողով

meeting planner

ժողովի պլանավորող

member

անդամ

member accounts

անդամական հաշիվներ

member of congress

կոնգրեսի անդամ

member of congress, United States House of
Representatives

կոնգրեսի անդամ, Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատ

member of the assembly

ասամբլեայի անդամ

member of the county central committee

շրջանի կենտրոնական կոմիտեի անդամ

member of the state assembly

նահանգային ասամբլեայի անդամ

member of the U.S. House of Representatives

ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի անդամ

member state board of equalization

նահանգի հավասարեցման վարչության անդամ

member, board of equalization

հավասարեցման վարչության անդամ

member, board of supervisors

վերակացուների վարչության անդամ

member, California state assembly

California-ի նահանգային ասամբլեայի անդամ

member, county central committee

շրջանի կենտրոնական կոմիտեի անդամ

member, county council

շրջանի խորհրդի անդամ

member, West Hollywood City council

West Hollywood քաղաքի խորհրդի անդամ

membership

անդամակցություն

memo

հուշագիր

memorandum

հուշագիր

mental health

մտային առողջություն

merchandise buyer

ապրանքի գնորդ

merchandise manager

ապրանքի մենեջեր
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merchant

վաճառական

merchant seaman

վաճառական նավաստի

merit bonuses for teachers

արժանիքների բոնուսներ ուսուցիչների համար

merit system

արժանիքների համակարգ

metal detector

մետաղների դետեկտոր

metallurgy

մետաղագործություն

metropolitan jail

քաղաքային բանտ

metropolitan transit policeman

քաղաքային երթևեկության ոստիկան

metropolitan transportation authority

մետրոպոլիտեն տրանսպորտի իշխանություն

Mexican American Bar Association

մեքսիկական-ամերիկյան իրավաբանական ընկերակցություն

Mexican American Correctional Peace Officers Association մեքսիկական-ամերիկյան քրեակատարողական ոստիկանների ընկերակցություն
microbiologist

միկրոկենսաբան

microelectronics product manager

միկրոէլեկտրոնիկայի արտադրանքների մենեջեր

microfilm record

միկրոֆիլմի գրառում

microfilm technician

միկրոֆիլմի տեխնիկ

micromanagement

միկրոկառավարում

middle school

միջնակարգ

middle school taskforce

միջնակարգի նպատակային խումբ

middle school teacher

միջնակարգի ուսուցիչ

military and overseas voter

զինվորական և արտասահմանյան քվեարկող

Military and Veterans Code

Զինվորական և վետերանների օրենսգիրք

military discharge

զինվորական արձակում

military duty

զինվորական պարտականություն

military experience

զինվորական փորձառություն

military identification

զինվորական նույնականացում

military leave

զինվորական արձակուրդ

military officer

զինվորական սպա

military prosecutor

զինվորական դատախազ

military reserve

զինվորական պահեստ

military reservist

զինվորական պահեստավոր

military sergeant

զինվորական սերժանտ

military services

զինվորական ծառայություններ

mini-cities

մինի-քաղաքներ

minimize

փոքրացնել

minimum charge for service

ծառայության նվազագույն գանձում

mining engineer

հանքային ճարտարագետ

minister

քահանա

ministerial student

քահանայության ուսանող

minor child

անչափահաս երեխա

minority

փոքրամասնություն

minority leader

փոքրամասնության ղեկավար

miscellaneous finance

տարատեսակ ֆինանս

misdemeanor

զանցանք
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misleading

ապակողմնորոշիչ

misrepresentation

խեղաթյուրում

missionary

միսիոնար

mistrial

անվավեր դատավարություն

mobile home park

մոբիլ տնային կառավայր

mobile intensive care paramedics

մոբիլ ինտենսիվ խնամքի առաջին արձագանքողներ

Mobile Operational Polling Place

Մոբիլ օպերատիվ ընտրամաս

mobility

շարժունակություն

mobilize

մոբիլիզացնել

mock trial

բեմադրված դատավարություն

mode of adoption

որդեգրման ձև

model continuation school

բնորդային շարունակության դպրոց

model display assembler

բնորդային ցուցադրման փոխանցիչ

modernized

արդիականացած

modernizing all schools

բոլոր դպրոցների արդիականացում

modified closed primary

փոփոխված փակ նախնական քվեարկություն

modify

փոփոխել

molestation

ոտնձգություն

mom

մամա

Mommy & Me Program

մամա և ես ծրագիր

money

դրամ

money damages

դրամական վնասներ

money market securities

դրամական շուկայի ապահովագրություններ

money order

դրամական օրդեր

monthly charge

ամսական գանձում

More Advocates for Safe Homes (MASH) Organization

Անվտանգ տների ավելի իրավապաշտպաններ (MASH) կազմակերպություն

More Advocates for Safe Homes Organization

Անվտանգ տների ավելի իրավապաշտպաններ կազմակերպություն

mortgage

հիպոտեկ

mortgage company

հիպոտեկի ընկերություն

mortgage lender

հիպոտեկի փոխատու

mortgage loan broker

հիպոտեկի փոխառության բրոկեր

mortgage statement

հիպոտեկի հայտարարություն

mortgagee

հիպոտեկի տակ գտնվող

mortuary manager

մեռելատան մենեջեր

mortuary owner

մեռելատան սեփականատեր

mother

մայր

Mothers Against Drunk Driving

Մայրեր ընդդեմ հարբած մեքենա վարելու

Mothers Against Drunk Driving (MADD)

Մայրեր ընդդեմ հարբած մեքենա վարելու (MADD)

motion

հայց

motion picture editor

ֆիլմի խմբագիր

motion picture executive

ֆիլմի ղեկավար

motion picture technician or technologist

ֆիլմի տեխնիկ կամ տեխնոլոգ

motor voter

վարորդական արտոնագրի հետ կապված քվեարկություն
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Mountain Park Ranger Association

Լեռնային զբոսայգիների անտառապահների ընկերակցություն

mountains conservancy advisor

լեռնային պահպանման խորհրդատու

Mountains Recreation and Conservation Authority

Լեռնային հանգստի և պահպանման իշխանություն

movie designer

ֆիլմի դիզայներ

movie theater executive

կինոթատրոնի ղեկավար

multi-ethnic society

բազմաէթնիկ հանրություն

multi-family dwelling

բազմաընտանիք բնակարան

multilingual

բազմալեզու

multilingual assistance hotline

բազմալեզու օժանդակության թեժ գիծ

multilingual services

բազմալեզու ծառայություններ

multilingual voter assistance

բազմալեզու քվեարկողի օժանդակություն

Multilingual Voter Outreach Unit

Բազմալեզու քվեարկողի օգնության միավոր

multi-media producer

մուլտիմեդիա պրոդյուսեր

multiparty, proportional

բազմակուսակցական, համեմատական

multiple family

բազմակի ընտանիք

multiple family residential

բազմակի ընտանիքների բնակարանային

multiple rural use limited agricultural zone

բազմակի գյուղական օգտագործման սահմանափակված երկրագործական գոտի

municipal

քաղաքային

municipal ballot

քաղաքային քվեարկություն

municipal bond election

քաղաքային պարտատոմսի ընտրություն

municipal building

քաղաքային շենք

municipal code

քաղաքային օրենսգիրք

municipal corporation

քաղաքային կորպորացիա

municipal court

քաղաքային դատարանի դատավոր

municipal court commissioner

քաղաքային դատարանի հանձնակատար

municipal court judge

քաղաքային դատարանի դատավոր

municipal efficiency, consultant

քաղաքային արդյունավետության խորհրդատու

municipal election

քաղաքային ընտրություն

municipal law analyst

քաղաքային օրենքի վերլուծող

municipal newspaper

քաղաքային օրաթերթ

municipal peace officer

քաղաքային խաղաղության աշխատակից

municipal projects coordinator

քաղաքային նախագծերի համակարգող

municipal town

քաղաք

Municipal Treasurers Association

Քաղաքային գանձապահների ընկերակցություն

municipal utility supervisor

քաղաքային կոմունալ ծառայության վերակացու

Municipal Water District

Քաղաքային ջրի շրջան

municipality

քաղաքապետարան

murder

մարդասպանություն

Murray Hayden Urban Parks and Youth Service Program

Murray Hayden քաղաքային զբոսայգիների և երիտասարդական ծառայության ծրագիր

muscular dystrophy fund raiser

մկանային դիստրոֆիայի դրամահավաք

music

երաժշտություն

music teacher

երաժշտության ուսուցիչ

musician

երաժիշտ
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NAACP

NAACP (Գունավոր մարդկանց առաջընթացի ազգային ընկերակցություն)

NAM

NAM (Արտադրողների ազգային ընկերակցություն)

name of candidate

թեկնածուի անուն

name to appear on the ballot

անունը, որը կերևա քվեաթերթիկում

National Abortion Rights Action League

Ազգային աբորտի օրենքների գործունեության լիգա

National assessment of educational progress

Կրթական առաջընթացի ազգային գնահատական

National Association for the Advancement of Colored
People

Գունավոր մարդկանց առաջընթացի ազգային ընկերակցություն

National Association of Manufacturers

Արտադրողների ազգային ընկերակցություն

National Association of Manufacturers, (NAM)

Արտադրողների ազգային ընկերակցություն (NAM)

National Association Security Dealers

Անվտանգության մատակարարների ազգային ընկերակցություն

National Audubon Society

Ազգային Աուդուբոն ընկերություն

National Blue Ribbon School

Ազգային կապույտ ժապավենի դպրոց

National Board Certified Teacher

Ազգային վարչության կողմից վկայված ուսուցիչ

National Convention

Ազգային համագումար

National Council of Senior Citizens

Տարիքավոր քաղաքացիների ազգային խորհուրդ

National Council of Senior Citizens (NCSC)

Տարիքավոր քաղաքացիների ազգային խորհուրդ (՚NCSC)

national development coordinator

ազգային զարգացման համակարգող

National Education Association

Ազգային կրթության ընկերակցություն

National Education Association (NEA)

Ազգային կրթության ընկերակցություն (NEA)

National Farmers Union

Ազգային ֆերմերների միություն

National Farmers Union (NFU)

Ազգային ֆերմերների միություն (NFU)

National Federation of Independent Business

Անկախ բիզնեսների ազգային դաշնություն

National Flood Insurance Program

Ազգային ողողումների ապահովագրության ծրագիր

National Flood Insurance Programs Community Rating
System

Ազգային ողողումների ապահովագրության ծրագրերի համայնքների ռեյտինգի համակարգ

national forest

ազգային անտառ

national grange

ազգային դաստակերտ

National Green Ribbon Schools Award

Ազգային կանաչ ժապավենի դպրոցների մրցանակ

national guard

ազգային պահակազոր

National Head Start Conference

Ազգային սկզբնական գործադրման կոնֆերանս

National Housing Act

Ազգային բնակարանի օրենք

National Indian Gaming Commission

Ազգային հնդկացիների խաղատների հանձնաժողով

National League of Women Voters

Կին քվեարկողների ազգային լիգա

National Little League Association

Ազգային փոքր լիգայի ընկերակցություն

National Marine Sanctuaries

Ազգային ծովային սրբավայրեր

National Nursing Organization

Ազգային բուժքույրերի ընկերակցություն

National Organization for Women

Կանանց ազգային կազմակերպություն

National Parks and Conservation Association

Զբոսայգիների և պահպանման ազգային ընկերակցություն

national political organizer

ազգային քաղաքական կազմակերպիչ

national procedures for voter registration for elections for
federal office

դաշնային պաշտոնների ընտրությունների քվեարկողների գրանցման ազգային ընթացակարգեր

national register

ազգային արձանագրություն

national register of historic places

պատմական վայրերի ազգային արձանագրություն

National Retired Teachers Association

Ազգային թոշակառու ուսուցիչների ընկերակցություն

National Retired Teachers Association (NRTA)

Ազգային թոշակառու ուսուցիչների ընկերակցություն (NRTA)
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National Rifle Association

Ազգային հրազենների ընկերակցություն

National Rifle Association (NRA)

Ազգային հրազենների ընկերակցություն (NRA)

National Science Foundation

Ազգային գիտության հիմնադրամ

national swat competition

ազգային swat մրցում

national swat competition team

ազգային swat մրցման թիմ

National Tax-Limitation Committee

Ազգային հարկերի սահմանափակման կոմիտե

National Taxpayer Alliance

Ազգային հարկատուների դաշինք

National Voter Registration Act

Ազգային քվեարկողների գրանցման օրենք

National Water Research Institute

Ազգային ջրային հետազոտության ինստիտուտ

National Water Resources Association

Ազգային ջրային ռեսուրսների ընկերակցություն

National Wildlife Federation

Ազգային վայրի բնության դաշնություն

National Wildlife Federation (NWF)

Ազգային վայրի բնության դաշնություն (NWF)

natural law

բնական իրավունք

Natural Law County Committee

Բնական իրավունքի շրջանի կոմիտե

Natural Law Party

Բնական իրավունքի կուսակցություն

natural resource consultant

բնական ռեսուրսների խորհրդատու

natural resource stewardship

բնական ռեսուրսների տնտեսվարություն

natural resources manager

բնական ռեսուրսների մենեջեր

natural right

բնական իրավունք

naturalist

նատուրալիստ

naturalization

քաղաքացիության ընդունում

naturalization swearing-in ceremony

քաղաքացիության ընդունման երդմնակալության արարողություն

nature conservancy

բնության պահպանում

naturopath

բնության ախտ ունեցող

naval amphibious base

նավային ամֆիպիական բազա

naval officer

նավային սպա

navy combat veteran

նավային կռվի վետերան

navy league

նավային լիգա

navy sonar technician

նավային սոնարի տեխնիկ

Nazarene

Նազովրեցի

NCSC

NCSC (Տարիքավոր քաղաքացիների ազգային խորհուրդ)

NEA

NEA (Ազգային կրթության ընկերակցություն)

neglect

անտեսել

negotiate

բանակցել

negotiating

բանակցություն

negotiation specialist

բանակցության մասնագետ

negotiation team

բանակցության թիմ

neighbor

հարևան

neighborhood

թաղամաս

neighborhood activist

թաղամասային ակտիվիստ

neighborhood advocate

թաղամասային իրավապաշտպան

Neighborhood Council

Թաղամասային խորհուրդ(ներ)

Neighborhood Council Boardmember

Թաղամասային խորհրդի անդամ
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Neighborhood Council Elections

Թաղամասային խորհրդի ընտրություներ

neighborhood watch captain

Թաղամասային հսկողության կապիտան

neighborhood watching

թաղամասային հսկողություն

neighborliness

դրացիների հանդեպ ընկերական լինելը

neo-Nazi

նեո-նացիստ

net

զուտ

net state cost

զուտ նահանգային ծախս

network

ցանց

networking skills

ցանց կազմելու հմտություններ

neurosurgeon

նեյրովիրաբուժ

new Delhi

Նյու Դելի

new faces

նոր դեմքեր

New Historic Preservation Ordinance

Նոր պատմական պահպանման հրամանագիր

new ideas

նոր գաղափարներ

news broadcaster

լուրերի հաղորդավար

news commentator

լուրերի մեկնաբան

news reporter

թղթակից

newspaper

օրաթերթ

newspaper distributor

օրաթերթ բաշխող

newspaper editor

օրաթերթի խմբագիր

NFU

NFU (Ազգային ֆերմերների միություն)

no

ոչ

No argument against this measure was submitted

Փաստարկ չի ներկայացվել այս օրենսդրական նախագծի դեմ

No Bonds Now Committee

Ոչ պարտատոմսերին այժմ կոմիտե

no candidate has filed

ոչ մի թեկնածու չի ներկայացրել

no candidates

չկան թեկնածուներ

No Child Left Behind Program

Հետևում չթողնված ոչ մի մանուկ ծրագիր

No rebuttal to the argument against this measure was
submitted

Պատասխան չի ներկայացվել այս օրենսդրական նախագծին ընդդիմացող փաստարկին

noes

ոչեր

nominating petition

առաջադրման խնդրագիր

nomination extension period

առաջադրման երկարաձգման ժամանակաշրջան

nomination filing period

առաջադրման ներկայացման ժամանակաշրջան

nomination of candidates

թեկնածուների առաջադրում

nomination papers

առաջադրման թղթեր

nomination period

առաջադրման ժամանակաշրջան

non-classified position

ոչ-դասակարգված դիրք

noncompliance

չկատարում

non-convertible

ոչ-փոխարկելի

non-discrimination

ընդդեմ խտրականության

none of the above

վերոհիշյալներից ոչ մեկը

non-exchangeable

ոչ-փոխանակելի

non-negotiable form

ոչ-բանակցելի ձև

Non-partisan

անկուսակցական
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non-partisan canvass board

անկուսակցական հավաքման խորհուրդ

non-partisan local election official

անկուսակցական տեղական ընտրության աշխատակից

non-partisan offices

անկուսակցական պաշտոններ

non-partisan party

անկուսակցական կողմ

Non-Point Source Pollution Control Program

տարաբնույթ աղտոտման աղբյուրի վերահսկման ծրագիր

non-profit

շահույթ չհետապնդող

non-profit association

շահույթ չհետապնդող ընկերակցություն

non-profit fundraiser

շահույթ չհետապնդող դրամահավաք

non-profit grant writer

շահույթ չհետապնդող դրամաշնորհների գրող

non-profit organization

շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն

non-profit organization consultant

շահույթ չհետապնդող կազմակերպության խորհրդական

non-profit organization director

շահույթ չհետապնդող կազմակերպության տնօրեն

non-profit organization president

շահույթ չհետապնդող կազմակերպության նախագահ

non-registrable

ոչ-գրանցելի

non-residence

ոչ-բնակարան

non-residential site

ոչ-բնակարանային վայր

non-service-connected disability

հաշմանդամություն, որը կապված չէ ծառայության

non-substantive

ոչ-էական

non-tenured

մշտական պաշտոն չունեցող

normal retirement

սովորական թոշակի անցնելը

North American Aviation

Հյուսիսամերիկյան ավիացիա

Norwalk Girls Fastpitch League

Նորվոք աղիկների ֆաստպիչ լիգա

not inconsistent

ոչ-անհետևողական

notary public

հանրային նոտար

notation

նոտագրում

note

նշում

notes of indebtedness

պարտամուրհակներ

notice

ծանուցում

notice is hereby given

սույնով տրվում է ծանուցում

notice is published

հրապարակվում է ծանուցում

notice of election

ընտրության ծանուցում

notice of intention

մտադրության ծանուցում

notice to voters

ծանուցում քվեարկողներին

notwithstanding

այսուհանդերձ

now, therefore

այժմ, ուրեմն

NRA

NRA (Ազգային հրազենների ընկերակցություն)

NRTA

NRTA (Ազգային թոշակառու ուսուցիչների ընկերակցություն)

number & street

համար և փողոց

numerous

բազմաթիվ

nurse

բուժքույր

nurse practitioner

պրակտիկանտ բուժքույր

nurseryman

ծառերի բուծանման կենտրոնի աշխատող

nursing agency owner

բուժքույրության գործակալության սեփականատեր
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nursing student

բուժքույրության ուսանող

nutrition consultant

սննդի խորհրդատու

nutrition distributor

սննդի բաշխող

nutritional supplement distributor

սննդային հավելվածների բաշխող

nutritionist

սննդագետ

NWF

NWF (Ազգային վայրի բնության դաշնություն)

oath

երդում

oath of office

պաշտոնավարության երդում

objection

առարկություն

obligation bonds

պարտաթղթեր

obligations

պարտավորություններ

obligations of contract not impaired

համաձայնագրային պարտավորություններ

obligations to special interest groups

պարտավորություններ հատուկ շահեր հետապնդող խմբերի հանդեպ

observer

դիտորդ

obsolete

հնացած

obsolete provision deleted

հնացած դրույթը ջնջված

obstetrician gynecologist

մանկաբարձ-գինեգոլոգ

occupant

զբաղեցնող

occupation

զբաղում

occupational board

աշխատանքային խորհուրդ

occupational therapist

աշխատանքային թերապևտ

occupational therapy

աշխատանքային թերապիա

ocean thermal energy conversion

օվկիանոսի ջերմային էներգիայի փոխարկում

odd numbered year

անզույգ տարի

of the year

տարվա

off bonds

պարտատոմսերից դուրս

office

պաշտոն

office holder

պաշտոնավարող

office hours

գրասենյակի ժամեր

office location

գրասենյակի տեղադրություն

office no.

գրասենյակի համար

office no. judicial district

դատական վարչաշրջանի գրասենյակ համար

Office of Registrar-Recorder/County Clerk

Գրանցող-Արձանագրություն պահող/Քաղաքի քարտուղարի գրասենյակ

Office of the City Clerk

Քաղաքի քարտուղարի գրասենյակ

Office of the City Clerk - Election Division

Քաղաքի քարտուղարի գրասենյակ - Ընտրական բաժին

Office of the Registrar of Voters

Քվեարկողների արձանագրություն պահող գրասենյակ

office use only

միայն գրասենյակի օգտագործման համար

officeholder

պաշտոնավարող

officeholder expense fund

պաշտոնավարողի ծախսերի հիմնադրամ

officer

աշխատակից

officer's answer

աշխատակցի պատասխան

officers of election

ընտրության աշխատակիցներ

officers of the city

քաղաքային աշխատակիցներ
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official accounts of the city

քաղաքի պաշտոնական հաշիվներ

official and unofficial

պաշտոնական և ոչ պաշտոնական

official ballot

պաշտոնական քվեարկություն

official ballot card secrecy sleeve

պաշտոնական քվեաթերթիկի քարտի գաղտնի կցորդիչ

official ballot democratic party

դեմոկրատ կուսակցության պաշտոնական քվեաթերթիկ

official ballot for voting by mail

փոստային քվեարկության պաշտոնական քվեաթերթիկ

official ballot primary election

նախնական ընտրության պաշտոնական քվեաթերթիկ

official ballot translation sheet

պաշտոնական քվեաթերթիկի թարգմանության էջ

official books of the city

քաղաքի պաշտոնական հաշվեմատյաններ

official canvass

պաշտոնական քվեների հավաքում

official information & statistics

պաշտոնական տեղեկություն և վիճակագրություն

official information and statistics measure

պաշտոնական տեղեկություն և վիճակագրության միջոց

official information statistics

պաշտոնական տեղեկության վիճակագրություն

official roster of voters

քվեարկողների պաշտոնական ցուցակ

official sample ballot

պաշտոնական նմուշ քվեաթերթիկ

official sample ballot and voter information

պաշտոնական նմուշ քվեաթերթիկ և քվեարկողի տեղեկություն

official sample ballot and voter information pamphlet

պաշտոնական նմուշ քվեաթերթիկ և քվեարկողի տեղեկության բրոշյուր

official title and summary prepared by

պաշտոնական խորագիր և ամփոփում, որը պատրաստվել է

official title and summary prepared by the attorney general

պաշտոնական խորագիր և ամփոփում, որը պատրաստվել է ընդհանուր դատախազի կողմից

official voter information guide

քվեարկողի պաշտոնական տեղեկության ուղեցույց

offset

օֆսետ

oil refinery worker

քարյուղի զտարանի աշխատող

oil worker

քարյուղի աշխատող

Olympic Organizing Committee

Օլիմպիական կազմակերպիչ կոմիտե

ombudsman

օմբուդսման

on location

տեղում

one time vote by mail

մեկ անգամ փոստային քվեարկություն

online

առցանց

on-line classes

առցանց դասեր

online education classes

առցանց կրթության դասեր

open primary

բաց նախնական քվեարկություն

open primary act

բաց նախնական քվեարկության օրենք

open space

բաց տարածք

open-door

բաց դուռ

opening of instructional technology center

դաստիարակչական տեխնոլոգիական կենտրոնի բացում

openness

հրապարակայնություն

openness and integrity

հրապարակայնություն և ազնվություն

operating engineer

օպերատոր ճարտարագետ

operating expenses

գործառնական ծախսեր

operating services

գործողության ծառայություններ

operation and maintenance

գործողություն և պահպանում

operations

գործողություններ

operative date

օպերատիվ տարեթիվ
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operator

օպերատոր

opinion polls

կարծիքների հարցախույզներ

opinion pollster

կարծիքների հարցախույզ կատարող

opinions of the authors

հեղինակների կարծիքներ

opponents

ընդդիմախոսներ

optical engineer

տեսողական ճարտարագետ

optical scan voting system

տեսողական սկանի քվեարկության համակարգ

optimism

լավատեսություն

optimist clubs

լավատեսական ակումբներ

optimizing

օպտիմալացնել

optional pension

այլընտրանքային թոշակ

optometrist

օպտոմետրիստ

ordained minister

ձեռնադրված քահանա

order

հրահանգ

order for the detention

ձերբակալման հրահանգ

ordinance

հրամանագիր

ordinance ordering the holding of an election

ընտրության կայացումը հրահանգող հրամանագիր

ordinances - enacting clause

հրամանագրեր - կատարման դրույթ

organic product creator

օրգանական արտադրանք ստեղծող

organization

կազմակերպություն

organization of the board

վարչության կազմակերպություն

organizational development consultant

կազմակերպական զարգացման խորհրդատու

organizational rules

կազմակերպական կանոններ

organizer

կազմակերպիչ

original petition

նախնական խնդրագիր

ornamental iron worker

զարդարական երկաթի աշխատող

orthopedic surgeon

օրթոպեդիկ վիրաբույժ

orthopedic surgery

օրթոպեդիկ վիրաբուժություն

outlay

փողի ծախս

outpatient surgery center

ամբուլատոր վիրաբուժական կենտրոն

outreach

իրազեկություն

outreach program

իրազեկության ծրագիր

outside agency

արտաքին գործակալություն

outstanding

մնացորդ

over vote

ավելորդ քվեարկություն

overcharge

հավելյալ գանձում

overlook road maintenance district

անտեսել շրջանի ճանապարհների պահպանումը

overmarked vote

վերանշված ձայն

override by council

փոխարինում խորհրդի կողմից

overtime compensation

աշխատանքի լրացուցիչ ժամերի հատուցում

overtime work

աշխատանքի լրացուցիչ ժամեր

overview

ակնարկ

over-voted ballot

ավելորդ քվեներով քվեաթերթիկ
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owners' property tax bills

սեփականատերերի անշարժ գույքի հարկի հաշվեցույցերը

P&TC

P&TC (Պլանավորման և տրանսպորտի հանձնաժողով)

P.O. box

փոստարկղ

P.T.A.

P.T.A. (Ծնողաուսուցչական ընկերակցություն)

P.T.A. member

Ծնողաուսուցչական ընկերակցության անդամ

Pacific Regional Ballet Association

Խաղաղ օվկիանոսի շրջանային բալետի ընկերակցություն

package sorter

փաթեթների տեսակավորող

pageant helper

շքերթի օգնական

pager

փեյջեր

painter

ներկարար

painting contractor

ներկարարության կապալառու

Palmdale councilman

Palmdale-ի քաղաքական խորհրդի անդամ

Palmdale Regional Medical Center

Palmdale-ի շրջանային բժշկական կենտրոն

pamphlet

բրոշյուր

Pan American Association

Համամերիկյան ընկերակցություն

paper ballot

թղթե քվեարթերթիկ

paper trail

թղթե հետք

paperback writer

թղթակազմ գրքերի գրող

paperless

առանց թղթի

parabolic

պարաբոլիկ

paragraph

պարբերություն

paralegal

իրավական հարցերի օգնական

paralegal student

իրավական հարցերի օգնական ուսանող

paramedics

բժշկական առաջին արձագանքող

paratransit

հաշմանդամների տրանսպորտ

paratransit operator

հաշմանդամների տրանսպորտի օպերատոր

parcel

ծանրոց

parcel maps

ծանրոցների քարտեզ

parcel tax

ծանրոցների հարկ

parent

ծնող

Parent Teacher Assocation (PTA) Reflections

Ծնողաուսուցչական ընկերակցության (PTA) անդրադարձներ

Parent Teacher Student Association

Ծնողաուսուցչական ուսանողական ընկերակցություն

Parent Teacher Student Association (PTSA)

Ծնողաուսուցչական ուսանողական ընկերակցություն (PTSA)

Parents Booster Club

Ծնողական աջակցողների ակումբ

Parents Committee for Academic Excellence

Ծնողական կոմիտե ուսումնական գերազանցության համար

parish hall

ծխական սրահ

park and ride

կայանել և տրանսպորտ նստել

park improvements

զբոսայգու բարելավումներ

park superintendent

զբոսայգու վերակացու

parking at your polling place

կայանել ձեր ընտրամասում

parking meter

կայանման չափիչ

parks commissioner

զբոսայգիների հանձնակատար

parliamentarian

խորհրդարանի անդամ
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parole

պայմանական ազատություն

parole agent

պայմանական ազատության գործակալ

parole board judge

պայմանական ազատության վարչության դատավոր

parole board representative

պայմանական ազատության վարչության ներկայացուցիչ

parole officer

պայմանական ազատության սպա

partial

մասնակի

partisan

կուսակցական

partisan offices

կուսակցական գրասենյակներ

partisan public office

կուսակցական հանրային գրասենյակ

partners in democracy

ժողովրդավարության գործընկերներ

partners program

գործընկերների ծրագիր

party affiliation

կուսակցության անդամակցություն

party central committee

կուսակցության կենտրոնական կոմիտե

party county central committee

կուսակցության վարչաշրջանի կենտրոնական կոմիտե

party county council

կուսակցության վարչաշրջանի խորհուրդ

party county council member

կուսակցության վարչաշրջանի խորհրհի անդամ

party endorsement

կուսակցական հաստատում

party label

կուսակցական պիտակ

party nominated

կուսակցությունից նշանակված

party preference

կուսակցական նախասիրություն

party regional director

կուսակցության շրջանային տնօրեն

Past President Police Commission

Ոստիկանական հանձնաժողով նախկին նախագահ

pastor

քահանա

patent attorney

պատենտի իրավաբան

patent reliability engineer

պատենտի վստահելիության ճարտարագետ

pathogen

ախտածին

Pathways Volunteer Hospice

Pathways կամավորական հոսպիս

patient registration clerk

հիվանդների գրանցման պաշտոնյա

patient resource worker

հիվանդների ռեսուրսների աշխատող

patrol division

պարեկության բաժին

patrol sergeant

պարեկության սերժանտ

patron

հովանավոր

pawnbroker

գրավառու

payable

վճարելի

paying

վճարող

payment

վճարում

payment of bonds

պարտատոմսերի վճարում

payment of debt

պարտքի վճարում

payment of revenue bonds

եկամտի պարտատոմսերի վճարում

payment processor

վճարումների մշակող

payroll

աշխատավարձ

payroll deduction

աշխատավարձի հանում

payroll period

աշխատավարձի ժամանակաշրջան
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peace

խաղաղություն

peace and freedom

խաղաղություն և ազատություն

Peace and Freedom County Committee

Խաղաղություն և ազատություն շրջանային կոմիտե

Peace and Freedom Party

Խաղաղություն և ազատություն կուսակցություն

peace officer

խաղաղության աշխատակից

Peace Officer Association

Խաղաղության աշխատակիցների ընկերակցություն

pediatrician

մանկաբույժ

penal code

քրեական օրենսգիրք

penalties

տուգանքներ

penalty of perjury

երդմնազանցության տուգանք

pending action

սպասելով գործողության

pending trial

սպասելով դատավարության

pension

կենսաթոշակ

pension and retirement system boards

կենսաթոշակի և թոշակի անցնելու համակարգի խորհուրդներ

Pentecostal of God

Աստծո հոգեգալստյան

people

ժողովուրդ

per capita

մեկ շնչի հաշվով

per hour

ժամում

percentage card game

թղթախաղի տոկոս

performance audit

կատարման աուդիտ

performance bond periodic surveys of proprietary
departments

սեփականատեր բաժանմունքների պարբերական հարցախույզներից կատարման պարտաթղթեր

performing songwriter

կատարող երգահան

periodic review

պարբերական վերանայում

permanent absentee application

մշտական բացակայի դիմում

permanent absentee voter

մշտական բացակա քվեարկող

permanent absentee voter status

մշտական բացակա քվեարկողի կարգավիճակ

permanent rank

մշտական աստիճան

permanent vote by mail

մշտական փոստային քվեարկություն

permanent vote-by-mail voter

մշտական փոստային քվեարկության քվեարկող

permanent vote-by-mail voter application

մշտական փոստային քեվարկության քվեարկողի դիմում

permanent vote-by-mail voter status

մշտական փոստային քվեարկության քվեարկողի կարգավիճակ

permit parking

կայանման արտոնություն

permits

արտոնություններ

personal

անձնական

personal income tax

անձնական եկամտահարկ

personnel

անձնակազմ

persons signing argument against

անձինք, ովքեր ստորագրում են փաստարկ ընդդեմ

persons signing argument in favor of

անձինք, ովքեր ստորագրում են փաստարկ հոգուտ

persons signing rebuttal to the argument against

անձինք, ովքեր ստորագրում են պատասխան փաստարկին ընդդեմ

persons signing rebuttal to the argument in favor of

անձինքն, ովքեր ստորագրում են պատասխան փաստարկին հոգուտ

pet doctor

տնային կենդանիների բժիշկ

petition

խնդրագիր

Petition for Nomination

նշանակման խնդրագիր
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petition organizer

խնդրագրի կազմակերպիչ

petition to hold election

ընտրություն կատարելու խնդրագիր

petty cash fund

մանր ծախսերի հիմնադրամ

petty jury

փոքր ժյուրի

Ph.D.

Ph.D. (փիլիսոփայության դոկտոր)

pharmaceutical technician

դեղագործական տեխնիկ

pharmacist

դեղագործ

pharmacy technician

դեղարանի տեխնիկ

phasing schedule

փուլային գրաֆիկ

phenomenal

ֆենոմենալ

philosopher

փիլիսոփա

philosophy

փիլիսոփայություն

phone

հեռախոս

phony drug war

կեղծ թմրադեղերի պատերազմ

photographer

լուսանկարիչ

phrase

դարձվածք

physical exam

ֆիզիկական քննություն

physical plant

ֆիզիկական գործարան

physical qualifications

ֆիզիկական որակավորում

physical therapist

ֆիզիքական թերապևտ

physician

բժիշկ

physicist

ֆիզիկոս

piano instructor

դաշնամուրի ուսուցիչ

pick-up & drop-off zone

առնելու և թողնելու գոտի

pilates teacher

պիլատեսի ուսուցիչ

Pilgrim Congregational Church

Պիլգրիմ ժողովական եկեղեցի

pink provisional envelope

վարդագույն ժամանակավոր ծրար

pipe fitter

խողովակի մասնագետ

pipeline engineer

խողովակաշարի ճարտարագետ

plaintiff

հայցվոր

plan

պլան

plan member

պլանի անդամ

Planned Parenthood Action Fund

Պլանավորված հայրության գործունեության հիմնադրամ

planner

պլանավորող

planner-business

պլանավորող-բիզնես

planning

պլանավորում

planning agency

պլանավորող գործակալություն

Planning and Conservation League

Պլանավորման և պահպանման լիգա

Planning and Transportation Commission

Պլանավորման և տրանսպորտի հանձնաժողով

Planning and Transportation Commission (P&TC)

Պլանավորման և տրանսպորտի հանձնաժողով (P&TC)

Planning Commission

Պլանավորման հանձնաժողով

planning commissioner

պլանավորման հանձնակատար

plant equipment operator

գործարանի սարքավորումների օպերատոր
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plant geneticist

գործարանի գենետիկ

plant manager

գործարանի մենեջեր

plant operator

գործարանի օպերատոր

plant security aide

գործարանի անվտանգության օգնական

plasterer

գաջագործ

platform

պլատֆորմ

play area

խաղավայր

play video

ցույց տալ տեսագրությունը

playground safety and recycling account

խաղավայրի անվտանգության և վերամշակման հաշիվ

playing field

խաղադաշտ

playwright

թատերագիր

pleads guilty

ճանաչվում է հանցավոր

please note

խնդրում ենք նշել

please print

խնդրում ենք տպել

pledge

խոստում

plumber

ջրմուղագործ

plumbing

ջրմուղ

plumbing and sewer systems

ջրմուղու և կոյուղու համակարգեր

plumbing contractor

ջրմուղի կապալառու

pocket veto

անուղղակի վետո

podiatrist

ոտնաբույժ

poet

բանաստեղծ

police

ոստիկանություն

Police and Fire Labor Leaders

Ոստիկանության և հրշեջների աշխատողների առաջնորդներ

Police Association president

Ոստիկանների ընկերակցության նախագահ

Police Auxiliary Committee

Ոստիկանության օժանդակ կոմիտե

police cadet

կուրսանտ ոստիկան

police captain

ոստիկանության կապիտան

police chief

ոստիկանապետ

Police Chiefs' Association

Ոստիկանապետերի ընկերակցություն

police citizens patrol

ոստիկան քաղաքացիների պարեկություն

Police Civilian Achievement Award

ոստիկանության քաղաքացիական իրագործման մրցանակ

Police Commission

ոստիկանական հանձնաժողով

police commissioner

ոստիկանության հանձնակատար

police department

ոստիկանության բաժանմունք

police department operation center

ոստիկանության բաժանմունքի օպերացիաների կենտրոն

police department oral interview board

ոստիկանության բաժանմունքի բանավոր հարցազրույցի խորհուրդ

police detective

դետեկտիվ ոստիկան

police dispatch

դիսպետչեր ոստիկան

police inspector general

ոստիկանական ընդհանուր քննիչ

police investigator

ոստիկանական հետաքննող

police laboratory

ոստիկանական լաբորատորիա

police lieutenant

ոստիկանական լեյտենանտ
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police officer

ոստիկանական սպա

Police Officers Association

Ոստիկանական սպաների ընկերակցություն

police officers research

ոստիկանական սպաների հետազոտություն

Police Officers Research Association, state & local

Ոստիկանական սպաների հետազոտության ընկերակցություն, նահանգային և տեղական

police operations center

ոստիկանական օպերացիաների կենտրոն

police or fire academies

ոստիկանության կամ հրշեջների ակադեմիաներ

police photographer

ոստիկանական լուսանկարիչ

police power

ոստիկանական ուժ

police protective league

ոստիկանական պաշտպանական լիգա

police satellite center

ոստիկանական արբանյակային կենտրոն

police sergeant

ոստիկանական սերժանտ

police service representative

ոստիկանական ծառայության ներկայացուցիչ

police stations

ոստիկանական կայաններ

police volunteer

ոստիկանական կամավոր

policeman

ոստիկան

policewoman

կին ոստիկան

policy

քաղաքականություն

policy analyst

քաղաքականության վերլուծող

political

քաղաքական

political action committee

քաղաքական գործունեության կոմիտե

political analyst

քաղաքական վերլուծող

political appointee

քաղաքական նշանակյալ

political campaign coordinator

քաղաքական արշավի համակարգող

political campaign organizer

քաղաքական արշավի կազմակերպիչ

political campaign worker

քաղաքական արշավի աշխատող

political consultant

քաղաքական խորհրդատու

political organizer

քաղաքական կազմակերպիչ

political party

քաղաքական կուսակցություն

political party affiliation

քաղաքական կուսակցության պատկանելություն

political party statements of purpose

քաղաքական կուսակցության նպատակի հայտարարություն

Political Reform Act

քաղաքական բարենորոգման օրենք

political reform educator

քաղաքական բարենորոգման ուսուցիչ

political registration director

քաղաքական գրանցման տնօրեն

political science

քաղաքական գիտություն

poll officer

ընտրական աշխատակից

poll section ban

ընտրության բաժնի արգելք

poll star device

ընտրության շքանշան

poll watcher

ընտրական դիտորդ

poll worker

ընտրական աշխատող

polling place

ընտրատարածք

polling place location

ընտրատարածքի տեղադրում

polls

ընտրություններ

polls open and close

ընտրությունները բացվում ու փակվում են
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polls section

ընտրությունների բաժին

pollwatcher

ընտրական դիտորդ

pool service technician

լողավազանի տեխնիկ

pooled money investment account

հավաքված գումարի ներդրման հաշիվ

Pooled Money Investment Board

Հավաքված գումարի ներդրման խորհուրդ

popular vote

ժողովրդական քվեարկություն

pornographic material

պոռնոգրաֆիական նյութ

port police

նավահանգստի ոստիկանություն

port warden

նավահանգստի պահակ

portfolio

պորտֆել

portfolio turnover rate

պորտֆելի շրջանառության տոկոսադրույք

position

դիրք

possession, management and control of airport assets

օդանավակայանի ակտիվների սեփականությունը, կառավարումը և վերահսկողությունը

possession, management and control of assets

ակտիվների սեփականությունը, կառավարումը և վերահսկողությունը

possession, management and control of the harbor assets

նավահանգստի ակտիվների սեփականությունը, կառավարումը և վերահսկողությունը

possession, management and control of water and power
assets

ջրի և էներգիայի ակտիվների սեփականությունը, կառավարումը և վերահսկողությունը

post

պաշտոն

Post Baccalaureate Fellow for Educational Outreach

Հետբակալավրիատի անդամ կրթական իրազեկության համար

post offices

փոստի գրասենյակներ

post paid

փոստային ծախսը վճարված

post patriarchal values

հետնահապետական արժեքներ

post production supervisor

հետարտադրության վերահսկիչ

postal employee

փոստային աշխատող

postal service

փոստային ծառայություն

post-graduate degree

ասպիրանտական աստիճան

posting

նշանակում

poverty

աղքատություն

power contracts

էներգիայի համաձայնագիր

power of attorney not acceptable

հանձնակատարագիրը անընդունելի է

power plant operator

էներգիայի գործարանի օպերատոր

power revenue fund

էներգիայի եկամտի հիմնադրամ

power to issue debt

պարտք թողարկելու իշխանություն

power to order extensions of facilities

վայրերի երկարաձգում հրահանգելու իշխանություն

powers

ուժեր

powers and duties

ուժեր և պարտավորություններ

practice of hydraulic fracking

հիդրավլիկ ֆրաքինգի պրակտիկա

precinct

ընտրամաս

Precinct Ballot Reader

ընտրամասի քվեաթերթիկի ընթերցող

precinct board

ընտրամասի խորհուրդ

precinct board ban

ընտրամասի վարչության արգելք

precinct board member

ընտրամասի վարչության անդամ

precinct captain

ընտրամասի կապիտան

precinct no.

ընտրամաս համար
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precinct officer

ընտրամասի աշխատակից

precinct technician

ընտրամասի տեխնիկ

precinct worker

ընտրամասի աշխատող

predecessor

նախորդ

predefined

նախասահմանված

preferential parking restrictions

արտոնյալ կայանման սահմանափակումներ

preferred party

նախասիրված կայանման սահմանափակումներ

Pregnancy Minor Program

անչափահասների հղիության ծրագիր

pre-law student

նախաիրավական ֆակուլտետի ուսանող

preliminary hearing

նախնական լսում

pre-med student

նախաբժշկական ֆակուլտետի ուսանող

premium

պարգևավճար

prequalification of bidders

հայտատուների նախաորակում

Presbyterian

երիցական

Presbyterian church

երիցական եկեղեցի

preschool board

նախադպրոցական խորհուրդ

pre-school director

նախադպրոցի տնօրեն

pre-school teacher

նախադպրոցի ուսուցիչ

prescribe

նշանակել

present council

ներկա խորհուրդ

presentation to mayor

ներկայացում քաղաքապետին

preservationist

պահպանման աջակից

preserved

պահպանված

president

նախագահ

president California organization of police & sheriffs

California-ի ոստիկանության և շերիֆների կազմակերպության նախագահ

president California School Employees Association

California-ի դպրոցական աշխատողների ընկերակցություն

president elect

ընտրյալ նախագահ

president of the council

խորհրդի նախագահ

president of the United States

Միացյալ Նահանգների նախագահ

president pro tem of the council

խորհրդի ժամանակավոր նախագահ

president pro tempore

ժամանակավոր նախագահ

presidential elector

նախագահական ընտրող

presidential preference

նախագահական նախասիրություն

Presidential Primary Election

նախագահական նախնական ընտրություն

presiding judge

նախագահող դատավոր

presiding justice

արդարության նախագահում

presiding justice, court of appeal

նախագահող դատավոր, վերաքննիչ ատյան

presiding municipal judge

նախագահող քաղաքային դատավոր

press release

մամուլի հաղորդագրություն

prestigious award

հեղինակավոր մրցանակ

prevailing party

գերակշռող կողմ

prevailing wage

գերակշռող աշխատավարձ

prevent

կանխել
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price for purchase

գնման գին

pricing department manager

գնահատման բաժանմունքի մենեջեր

pricing manager

գնահատման մենեջեր

priest

հոգևորական

primary care physician

նախնական խնամքի բժիշկ

primary election

նախնական ընտրություն

primary nominating

նախնական առաջադրանքի

primary nominating and consolidated elections

նախնական առաջադրանքի և միացված ընտրություններ

primary nominating elections

նախնական առաջադրանքի ընտրություններ

Princess and Guides Program

Իշխանուհիներ և ուղեցույցներ ծրագիր

principal

կապիտալ

principal and interest

կապիտալ և տոկոս

principal civil engineering

գլխավոր քաղաքացիական ճարտարագիտություն

principal construction inspector

գլխավոր շինության քննիչ

principled and practical solutions

սկզբունքային և պրակտիկ լուծումներ

print

տպատառ

printed on recycled paper

տպված՝ վերամշակված թղթով

printer

տպագրիչ

printing broker

տպագրության բրոկեր

printing business owner

տպարանատեր

prior to maturity

ժամկետից առաջ

private

մասնավոր

private industry council

մասնավոր արդյունաբերության խորհուրդ

private investigator

մասնավոր հետաքննող

private organizations

մասնավոր կազմակերպություններ

private sale

մասնավոր վաճառք

private school

մասնավոր դպրոց

private sector

մասնավոր բաժին

private to captain

շարքային զինվորից կապիտան

private trustee

մասնավոր հոգաբարձու

privatization

սեփականաշնորհում

privilege

առանձնաշնորհում

pro

ի նպաստ

pro bono

անվճար

pro rata

համամասնական

pro tem

ժամանակավոր

pro tempore

ժամանակավոր

pro tempro

INEXISTENT

pro-active

պրոակտիվ

probable

հավանական

probate entrust

վստահել հանգուցյալի ունեցվածքի բաժանումը

probate investigator

ունեցվածքի բաժանման հետաքննող

probation

փորձելը
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probation department

փորձի բաժանմունք

probation officer

փորձի աշխատակից

probationary period

փորձի շրջան

problem

խնդիր

procedural ordinance

ընթացակարգային հրամանագիր

procedure

ընթացակարգ

procedure for adoption of ordinances

հրամանագրերի որդեգրման ընթացակարգ

proceed of the bonds

պարտատոմսերի հասույթ

proceed of the tax

հարկի հասույթ

proceeding

վարույթ

proceeds

հասույթ

proceeds of taxes

հարկերի հասույթ

proceeds of the sale

վաճառքի հասույթ

process engineering manager

գործընթացի ճարտարագիտության մենեջեր

process for granting franchises, permits, licenses and
entering into leases

ֆրանչայզներ, արտոնագրեր, լիցենզիաներ և վարձակալություն կատարելու արտոնություն
շնորհելու գործընթաց

process of taxes

հարկերի գործընթաց

procurement administrator

գնումների կառավարիչ

producer

պրոդյուսեր

product designer

արտադրանքի դիզայներ

production company owner

արտադրական ընկերության սեփականատեր

production department

արտադրության բաժանմունք

production engineer

արտադրության ճարտարագետ

production fee

արտադրության վճար

production mechanic

արտադրության մեխանիկ

production planner

արտադրության պլանավորող

productivity commission

արտադրողականության հանձնաժողով

pro-family

հոգուտ ընտանիքի

professional

մասնագիտական

professional practice

մասնագիտական պրակտիկա

professional standards advocate

մասնագիտական չափորոշիչների իրավապաշտպան

professionalism

պրոֆեսիոնալիզմ

professor

պրոֆեսոր

professor emeritus

վաստակավոր պրոֆեսոր

professor, American Government

ամերիկյան կառավարության պրոֆեսոր

program analyst

ծրագրի վերլուծող

program director

ծրագրի տնօրեն

program manager

ծրագրի մենեջեր

programmatic environmental impact report

ծրագրային մթնլորտի ազդեցության զեկույց

programmatic environmental impact statement

ծրագրային մթնոլորտի ազդեցության հայտարարություն

programmer

ծրագրավորող

prohibition

արգելանք

prohibition of underwriter gifts and political contributions

ապահովագրողի նվերների և քաղաքական նուիրատվությունների արգելանք

prohibition on council member serving in other capacity

քաղաքային խորհրդի անդամի այլ գործով ծառայելու արգելանք
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prohibition on leasing harbor property as excess

նավահանգստի սեփականություն որպես ավելորդ վարձելու արգելանք

prohibition on reappointment

վերանշանակման արգելանք

project

նախագիծ

project administrator

նախագծի կառավարիչ

Project Angel Tree

Հրեշտակների ծառ նախագիծ

project coordinator

նախագծի համակարգող

Project Lead The Way Program

Ճամփան առաջնորդել ծրագրի նախագիծ

project leader

նախագծի առաջնորդ

project manager

նախագծի մենեջեր

project vote smart

խելացի քվեարկելու ծրագիր

pro-life

պրո-կյանք

promotion

գովազդ

promulgating

հրապարակում

prop maker

թատերական առարկաների արտադրողներ

property and interests

սեփականություն և շահեր

property line

անշարժ գույքի գիծ

property manager

անշարժ գույքի մենեջեր

property owner

անշարժ գույքի սեփականատեր

property owners association

անշարժ գույքի սեփականատերերի ընկերություն

Property Sales Person

անշարժ գույքի վաճառորդ

property tax

անշարժ գույքի հարկ

property taxpayer counsel

անշարժ գույքի հարկատուի իրավաբան

proponent

առաջարկող

proportional representation

համեմատական ներկայացուցչություն

proposal

առաջարկ

proposed

առաջարկված

Proposed 2000 Public Safety Facilities Bond General
Obligation Bond

Առաջարկված 2000 Հանրային անվտանգության հաստատությունների պարտատոմսեր
Ընդհանուր պարտավորության պարտատոմսեր

proposed amendment

առաջարկված ուղղում

proposed budget

առաջարկված բյուջե

proposition

առաջարկություն

proprietary departments

սեփականատեր բաժանմունքներ

proprietor of business

բիզնեսի սեփականատեր

prosecute

դատական կարգով հետապնդել

prosecuting attorney

հետապնդող դատախազ

prosecuting civil attorney

հետապնդող քաղաքացիական դատախազ

prosecuting investigator

դատական հետապնդման քննիչ

prosecution

դատախազություն

prosecutions against

հետապնդումներ ընդդեմ

prosecutor

դատախազ

prospect

հեռանկարներ

protected historic resource

պաշտպանված պատմական ռեսուրս

protecting groundwater resources

պաշտպանելով ստորերկրյա ռեսուրսներ

proven leadership

փաստված առաջնորդություն
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provide

մատակարարել

provide for

մատակարարել (մի բանի) համար

provides

մատակարարում է

provision

մատակարարում

provision of quarters

բնակատեղիի մատակարարում

provisional ballot

ժամանակավոր քվեաթերթիկ

provisional ballot envelope

ժամանակավոր քվեաթերթիկի ծրար

provisional voter receipt

ժամանակավոր քվեաթերթիկի ստացական

provisional voting

ժամանակավոր քվեարկություն

provisional voting guide

ժամանակավոր քվեարկության ուղեցույց

prudent person standard

խոհեմ անձի չափորոշիչ

psychiatrist

հոգեբույժ

psychological counselor

հոգեբանական խորհրդական

psychologist

հոգեբան

psychotherapist

հոգեթերապևտ

PTA

PTA (Ծնողաուսուցչական ընկերակցություն)

PTA-Honorary Service Award

PTA (Ծնողաուսուցչական ընկերության) պատվական ծառայության մրցանակ

PTSA

PTSA (Ծնողա-ուսուցչական ուսանողական ընկերակցություն)

public

հանրային

public affairs

հանրային գործեր

public affairs specialist

հանրային գործերի մասնագետ

public agency

հանրային գործակալություն

public assistance

հանրային օժանդակություն

public body

հանրային մարմին

public citizen

հանրային քաղաքացի

public contract code

հանրային համաձայնագրի կոդ

public corruption fighter

հանրային կոռուպցիայի դեմ պայքարող

public defender

հանրային պաշտպան

public defense attorney

հանրային պաշտպանության փաստաբան

public education

հանրային կրթություն

public elected officials

հանրային ընտրված աշխատակիցներ

public employee

հանրային աշխատող

public financing

հանրային ֆինանսավորում

public health

հանրային առողջապահություն

public hearing

հանրային լսում

public housing

հանրային բնակարան

public improvements

հանրային բարելավումներ

public information officer

հանրային տեղեկատվության պաշտոնյա

public inspection period

հանրային քննության

public interest attorney

հանրային հետաքրքրության իրավաբան

public involvement administrator

հանրային ներգրավման կառավարիչ

public labor management administration

հանրային աշխատանքի կառավարման ադմինիստրացիա

public law

հանրային իրավունք
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public librarian

հանրային գրադարանավար

Public Library Construction and Renovation Bond Act

Հանրային գրադարանի շինության և վերանորոգության պարտատոմսի օրենք

public matching funds

հանրային համապատասխանող ֆինանսական միջոցներ

public matching funds and campaign expenditure limitations

հանրային համապատասխանող ֆինանսական միջոցներ և ընտրարշավի ծախսերի
սահմանափակումներ

public officer

հանրային աշխատակից

public opinion

հանրային կարծիք

public peace

հանրային խաղաղություն

public policy

հանրային քաղաքականություն

public projects

հանրային նախագծեր

public reference librarian

հանրային տեղեկատվության գրադարանավար

public relations

հանրային հարաբերություններ

public resources code

հանրային ռեսուրսների օրենսգիրք

public rights attorney

հանրային իրավունքների փաստաբան

public safety

հանրային անվտանգություն

Public Safety Committee

Հանրային անվտանգության հանձնաժողով

public safety facilities

հանրային անվտանգության վայր

public safety officer

հանրային անվտանգության աշխատակից

public school

հանրային դպրոց

public school teacher

հանրային դպրոցի ուսուցիչ

public sector manager

հանրային բաժնի մենեջեր

public servant

հանրային ծառա

public service announcement

հանրային ծառայության հայտարարություն

public services

հանրային ծառայություններ

public services director

հանրային ծառայությունների տնօրեն

public speaker

հանրային խոսող

public system consultant

հանրային համակարգի խորհրդական

public transit

հանրային երթևեկություն

public utilities

հանրային կոմունալ ծառայություններ

public work

հանրային գործեր

Public Works Department

Հանրային գործերի բաժանմունք

publication

հրապարակում

publication or posting of ordinances

հրամանագրերի հրապարակում կամ առցանց տեղադրում

publicist

հանրային հարաբերություների մասնագետ

publish

հրատարակել

publisher

հրատարակիչ

publisher and author

հրատարակիչ և հեղինակ

puff ads

ուռած գովազդ

pugilist instructor

բռնցքամարտիկի հրահանգիչ

punch

դակել

punch card

դակելու քարտ

punch card voting system

դակելու քարտի քվեարկության համակարգ

puncher

դակող

purchases

գնումներ
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purchasing

գնում

purple heart medal

կարմիր սրտի մեդալ

purpose

նպատակ

pursuant to

համաձայն

push poll

միտումնավոր հարցախույզ

quadrant

քառորդակ

qualifications

որակավորումներ

qualified

որակավորված

qualified voter

որակավորված քվեարկող

Quality and Productivity Commission

Որակի և արտադրողականության հանձնաժողով

quality assurance

որակի ապահովություն

quality control

որակի վերահսկողություն

quality management

որակի կառավարում

quality of life

կյանքի որակ

quarters

բնակատեղի

quasi-judicial

մերձդատական

quasi-municipal corporation

մերձքաղաքային կորպորացիա

quick steps to voting

արագ քայլեր քվեարկելու համար

quo warranto

իրավասություն ցույց տալու պահանջագիր

quorum

մեծամասնություն

R.S.V.P.

խնդրում ենք պատասխանել

rabbi

ռաբբի

radar man and air gunner

ռադարավար և օդահրետաձիգ

radio

ռադիո

radio announcer

ռադիոյի խոսնակ

radio program director

ռադիոծրագրի տնօրեն

radio show host

ռադիո շոուի վարիչ

radio talk host

ռադիո խոսակցության վարիչ

radiological technologist

ռադիոլոգ-տեխնոլոգ

rail transit assessments

երկաթգծի երթևեկության գնահատումներ

railroad switchman

երկաթգծի փոխող

railroad worker

երկաթգծի աշխատող

Rainy Day Fund

Անձրևային օրվա հիմնադրամ

raise test scores

բարձրացնել տեստերի նիշերը

raise the bar

բարձրացնել չափանիշը

ramp

թեք հարթություն

ranch camp

ռանչի ճամբար

rancher

ռանչեր

random alphabet drawing

պատահական այբուբենի գծագրություն

randomized alphabet drawing

պատահական կերպով այբուբենի գծագրություն

range area

հասողության գոտի

rank choice voting

աստիճանի ընտրության քվեարկություն

rank-and -file

շարքային անդամներ
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ranked choice voting

աստիճանավոր ընտրության քվեարկություն

rapid transit

արագ երթևեկություն

rate

տոկոսադրույք

rate of contribution

նպաստի տոկոսադրույք

rate of taxation

հարկման տոկոսադրույք

rate setting

հաստատման տոկոսադրույք

rates and charges

տոկոսադրույքներ և գանձումներ

rates of withdrawal

փող դուրս բերելու տոկոսադրույք

rates, rules and regulations

գներ, կանոններ և կանոնակարգեր

ratification

վավերացում

ratify

վավերացնել

RE broker

անշարժ գույքի բրոկեր

Read Across America Day

Կարդալ Ամերիկայի երկայնքին օր

reading and literacy improvement

ընթերցանության և գրագիտության բարելավում

reading recovery

ընթերցանության վերականգնում

Ready, Set, Read

Պատրաստ, ձեր տեղերում, կարդացեք

real estate

անշարժ գույք

real estate broker

անշարժ գույքի բրոկեր

Real Estate Korean American Brokers Association

Անշարժ գույքի կորեական-ամերիկյան բրոկերների ընկերակցություն

real estate salesperson

անշարժ գույքի վաճառող

real property appraiser

անշարժ գույքի գնահատող

realignment

վերադասավորում

realtor

անշարժ գույքի վաճառող

realtor consultant

անշարժ գույքի վաճառող խորհրդական

realtors director

անշարժ գույքի վաճառողների տնօրեն

realty/securities broker

անշարժ գույքի/ապահովագրության բրոկեր

reappointment

վերանշանակում

reapportion

վերաբաշխել

reasonable

տրամաբանական

reassignments

վերանշանակումներ

rebate

զեղչել

rebuttal to argument against

պատասխան փաստարկի ընդդեմ

rebuttal to argument in favor of

պատասխան փաստարկի հոգուտ

rebuttal to the argument against measure

պատասխան փաստարկին ընդդեմ օրենսդրական նախագծի

rebuttal to the argument for measure

պատասխան փաստարկին հոգուտ օրենսդրական նախագծի

rebuttals

պատասխաններ

recall

հետկանչել

recall answer

հետկանչի պատասխան

recall ballot

հետկանչի քվեարկություն

recall campaign organizer

հետկանչի արշավի կազմակերպիչ

recall election

հետկանչի ընտրություն

recall grounds

հետկանչի հիմքեր

recall of public officer

հանրային աշխատակցի հետկանչ
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recall petition

հետկանչի խնդրագիր

recall prevails

հետկանչը գերակշռում է

recall statements

հետկանչի հայտարարություններ

recall to active duty

հետկանչի ակտիվ պարտավորության

receiving clerk

ընդունող աշխատող

reception

ընդունում

receptionist

ընդունարանի աշխատող

recital

համերգ

recite on the face of the bonds

ININTELLIGLE ENGLISH

reclaimed water

օգտագործելի ջուր

reclamation board

մշակելի հողի վերականգնման խորհուրդ

recognition

ճանաչում

recommendations

հանձնարարականներ

reconcile

հաշտեցնել

record message

գրառման պատգամ

recorder

գրանցող

records

գրառումներ

recount

վերահաշվարկում

recount process

վերահաշվարկման գործընթաց

recreation

հանգիստ

Recreation and Park District

Համգստի գոտիների և այգիների շրջան

Recreation and Parks Department

Համգստի գոտիների և այգիների բաժանմունք

recreation supervisor

հանգստի գոտիների վերակացու

recreational

հանգստի վերաբերյալ

recruit

հավաքագրել

recruitment and selection

հավաքագրում և ընտրություն

recycling

վերամշակում

recycling programs coordinator

վերամշակման ծրագրի համակարգող

redeemable

մարելի

redemption

մարում

redevelopment

վերակառուցապատում

Redevelopment Agency Oversight Committee

Վերակառուցապատման գործակալության վերահսկողական կոմիտե

Redevelopment Project Area Committee

Վերակառուցապատման նախագծի գոտու կոմիտե

redistricting

շրջանի վերաբաշխում

redistricting by ordinance

շրջանի վերաբաշխում՝ հրամանագրի համաձայն

Redistricting Commission

Շրջանի վերաբաշխման հանձնաժողով

redistricting process

շրջանի վերաբաշխման գործընթաց

reduce budget

նվազեցնել բյուջեն

reduction of demand on treasury

գանձարանից պահանջի նվազում

redwood forests

սեքոյայի անտառներ

re-elect

վերընտրել

re-election

վերընտրություն

referee

իրավարար
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referenda petition

հանրաքվեների խնդրագիր

referendum

հանրաքվե

referendum measure

հանրաքվեի օրենսդրական նախագիծ

referendum ordinance

հանրաքվեի հրամանագիր

referendum statute

հանրաքվեի կանոնադրություն

refinance

վերաֆինանսավորում

refinery worker

զտարանի աշխատող

reform

բարենորոգում

reform party

բարենորոգման կուսակցություն

refrigeration

սառեցում

refund bonds

պարտատոմսերի փոխհատուցում

refund of contributions

նվիրատվությունների փոխհատուցում

regional

շրջանային

regional board

շրջանային խորհուրդ

regional environmental leader

շրջանային մթնոլորտային ղեկավար

Regional Occupation Program Commission

Շրջանային աշխատանքի ծրագրի հանձնաժոով

Regional Occupational Program

Շրջանային աշխատրանքի ծրագիր

Regional Vector Control Board

Շրջանային վեկտորի վերահսկողության խորհուրդ

register

գրանցել

register to vote

գրանցել՝ քվեարկելու համար

registered

գրանցված

registered home address

գրանցված տան հասցե

registered voters

գրանցված քվեարկողներ

registrable

գրանցելի

registrar of records

գրառումներ պահող

registrar of voters

քվեարկողների գրառում պահող

Registrar-Record

գրառում պահող-գրառում

registrar-recorder

գրառում պահող-արձանագրություն պահող

registrar's office

գրառում պահողի գրասենյակ

registration

գրանցում

registration by mail form

գրանցում՝ փոստային ձևաթղթով

registration certificates

գրացնման վկայագրեր

registration form

գրանցման ձևաթուղթ

registration request line

գրանցման խնդրանքի հերթ

registration-by-mail

փոստային գրանցում

Regular Board of Education Elections

Կրթական ընտրությունների կանոնավոր խորհուրդ

regular city elections

կանոնավոր քաղաքային ընտրություն

regular grand jury

կանոնավոր մեծ դատակազմ

regular session

կանոնավոր նիստ

regulation

կանոնավորում

regulatory functions

կանոնավորման ֆունկցիաներ

rehabilitation and restoration

ռեաբիլիտացիա և վերականգնում

rehabilitation centers

վերականգնողական կենտրոններ
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reimbursements

փոխհատուցումներ

reinstatement

վերականգնում

reject

մերժել

Relay for Life

Փոխանցավազք կյանքի համար

released liability

արձակված պատասխանատվություն

reliable leadership responsive

վստահելի ու օպերատիվ ղեկավարություն

reliable water supply

վստահելի ջրի

remedies for default

թերացման լուծումներ

remodeling contractor

վերակառուցող կապալառու

removal

հեռացում

renovation

վերանորոգում

Rent Adjustments Commission

Վարձավճարների հարմարեցումների հանձնաժողով

rent board member

վարձավճարների վարչության անդամ

rent commissioner

վարձավճարների հանձնակատար

rent control board commissioner

վարձավճարների վերահսկողության վարչության հանձնակատար

rent control commissioner

վարձավճարների վերահսկողության հանձնակատար

repairs and upgrades

բարենորոգումներ և թարմացումներ

repay

վճարել

repayment

վճարում

repeal

ուժը կորցրած ճանաչել

repeal of

ուժը կորցրած ճանաչում

repealed

ուժը կորցրած ճանաչված

repeals and re-enacts

ուժը կորցրած ճանաչում ու վերականգնում է

repel

վանել

replenishment district representative

լիցքավորման վարչաշրջանի ներկայացուցիչ

reply

պատասխանել

reporter

թղթակից

representation system

ներկայացուցչության համակարգ

representative

ներկայացուցիչ

republican

հանրապետական

Republican Central Committee

Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական կոմիտե

Republican Party

Հանրապետական կուսակցություն

republican whip

Կոնգրեսի հանրապետական փոքրամասնության ղեկավար

request

խնդրանք

requests for and issuances of opinions

կարծիքների խնդրանք և թողարկում

required tax rate

խնդրված հարկի տոկոսադրույք

requirements

պահանջներ

re-register

վերագրանցվել

rescue mission

փրկության առաքելություն

research

հետազոտություն

researcher

հետազոտող

reservation for departmental purposes

պահեստ՝ բաժանմունքային նպատակների համար

reserve

պահեստ
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reserve funds

պահեստի ֆինանսական միջոցներ

reserve officer

պահեստի սպա

reservoir

ջրի պահեստ

resettlement franchises

վերաբնակեցման ֆրանչայզներ

residence

բնակարան

residence address

բնակարանի հասցե

residency requirement

բնակարանի պահանջ

residential

բնակարանային

residential community

բնակարանային համայնք

residential taxpayer

բնակարանային հարկատու

resident's association

բնակիչների ընկերակցություն

resolution

որոշում

resolution chapter

որոշման գլուխ

resource

ռեսուրս

respectfully submitted

հարգանքով ներկայացված

respiratory care practitioner

շնչառության խնամք կատարող

respiratory therapist

շնչառության թերապևտ

respite care

ժամանակավոր խնամք

respond

պատասխանել

responsibilities

պարտավորություններ

restaurant

ռեստորան

restaurant manager

ռեստորանի մենեջեր

restaurateur

ռեստորանի սեփականատեր

restoration

վերականգնում

restore

վերականգնել

restriction on

սահմանափակում

restrictions

սահմանափակումներ

restrooms

զուգարաններ

retail

մանրածախ վաճառք

retail grocer

մանրածախ նպարավաճառ

retail manager

մանրածախ վաճառքի մենեջեր

retail worker

մանրածախ վաճառքի աշխատող

retain

փաստաբան վարձել

retired

թոշակառու

retired administrator

թոշակառու կառավարիչ

retired aerospace engineer

թոշակառու ավիատիեզերքի ճարտարագետ

retired airport manager

թոշակառու օդանավակայանի մենեջեր

retired army colonel

թոշակառու բանակի գնդապետ

retired business owner

թոշակառու բիզնեսի սեփականատեր

retired business woman

թոշակառու կին գործարար

retired businessman

թոշակառու գործարար

retired businesswoman

թոշակառու գործարարուհի

retired CEO

թոշակառու գլխավոր տնօրեն
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retired educator

թոշակառու ուսուցիչ

retired engineer

թոշակառու ճարտարագետ

retired environmental engineer

թոշակառու միջավայրի ճարտարագետ

retired government analyst

թոշակառու կառավարական վերլուծող

retired government worker

թոշակառու կառավարական աշխատող

retired legal secretary

թոշակառու փաստաբանի քարտուղար

retired legalization officer

թոշակառու

retired nurse

թոշակառու բուժքույր

retired paralegal

թոշակառու պարալեգալ

retired police chief

թոշակառու ոստիկանապետ

retired political assistant

թոշակառու քաղաքական օգնական

retired professor

թոշակառու պրոֆեսոր

retired school superintendent

թոշակառու դպրոցի վերակացու

retired school teacher

թոշակառու դպրոցի ուսուցիչ

retired sheriff's lieutenant

թոշակառու շերիֆի տեղակալ

retired teacher

թոշակառու ուսուցիչ

retired technical writer

թոշակառու տեխնիկական գրող

retired technology manager

թոշակառու տեխնոլոգիայի մենեջեր

retired union member

թոշակառու արհմիության անդամ

retirement

թոշակի անցում

retirement credit

թոշակի անցման վարկ

retirement fund

թոշակի անցման հիմնադրամ

retirement system

թոշակի անցման համակարգ

retroactive

հետադարձ

retrofit

արդիականացնել

return address

հետադարձ հասցե

return of election

ընտրության արդյունք

reuse planning authority

վերօգտագործման պլանավորման իշխանություն

revenue

եկամուտ

Revenue and Taxation Code

Եկամտի և հարկման օրենսգիրք

revenue bonds

եկամտի պարտաթղթեր

revenue funds

եկամտի գումարներ

revenue generated by the tax

հարկի կողմից ստեղծված եկամուտ

revenue limit

եկամտի սահման

revenue sharing

եկամտի կիսում

revenue sharing trust fund

եկամտի կիսման նպատակային հիմնադրամ

reverend

պատվելի

review

վերանայում

review commission

վերանայման հանձնաժողով

revisions

վերանայումներ

revisions to city election procedures

քաղաքի ընտրության ընթացակարգերի վերանայումներ

revitalization zones

վերակենդանացման գոտիներ

revitalize

վերակենդանացնել
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revival time

վերակենդանացման ժամանակ

revocation upon notice

չեղյալ համաչում՝ համաձայն ծանուցման

revolving fund

մշտապես լրացվող հիմնադրամ

re-zoning

գոտու վերագծում

ridgeline

ծայրագոտի

ridgeline preservation ordinance

ծայրագոտու պահպանման հրամանագիր

right of life

կյանքի իրավունք

right to purchase

գնման իրավունք

right to vote

քվեարկելու իրավունք

risk management

ռիսկի կառավարում

risk manager

ռիսկի մենեջեր

road construction salesman

ճանապարհաշինության վաճառորդ

Roberti-Z'berg-Harris Urban Open Space and Recreational
Program Act

Roberti-Z'berg-Harris քաղաքային բաց տարածքի և հանգստի ծրագրի օրենք

rocket scientist

հրթիռային գիտնական

roofer

տանիքների շինարար

roofing contractor

տանիքների շինարարության կապալառու

Rookie of the Year Award

Տարվա Rookie պարգև

rose garden

վարդերի պարտեզ

roster

ցուցակ

roster index

ցուցակի ինդեքս

roster of voters

քվեարկողների ցուցակ

rotary

ռոտարի

rotary club

ռոտարի ակումբ

rowing coach

թիավարության մարզիչ

RSS feed

լրահոս

rubber seal

ռետինե դրոշմ

rubber stamp

ռետինե կնիք

rules

կանոններ

rules and regulations

կանոններ և կանոնակարգեր

rules for submitting arguments for and against ballot
measures

առաջարկների հոգուտ ու դեմ փաստարկներ ներկայացնելու կանոններ

run for

թեկնածու լինել

runoff

երկրորդ փուլ

runoff election

երկրորդ փուլի ընտրություն

S.J.D

իրավաբանական գիտությունների դոկտոր

Sacramento City Taxpayers' Rights League

Sacramento քաղաքի հարկատուների իրավունքների լիգա

safe drinking water

ապահով խմելու ջուր

safe house

ապահով տուն

safe neighborhoods

ապահով թաղամասեր

Safe, Clean, Reliable Water Supply Bond Act

Ապահով, մաքուր, վստահելի ջրի պաշարի պարտատոմսի օրենք

Safer Sex In The Adult Film Industry Act

Ավելի ապահով սեքս մեծահասակների ֆիլմի արդյունաբերությունում օրենք

safety members pension

ապահովական անդամների կենսաթոշակ

safety net services

ապահովական ցանցի ծառայություններ

safety project

ապահովության նախագիծ
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salaries

աշխատավարձեր

salary

աշխատավարձ

salary guidelines

աշխատավարձի ուղեցույց

salary setting

աշխատավարձի հաստատում

sale of city property

քաղաքային գույքի վաճառք

sale of public utilities

կոմունալ ծառայություների վաճառք

sale of the bonds

պարտատոմսերի վաճառք

sale or exchange of water and power

ուժի և էներգիայի վաճառք կամ փոխանակում

sales

վաճառք

sales manager

վաճառքի մենեջեր

sales representative

վաճառքի ներկայացուցիչ

sales tax

վաճառքի հարկ

sales, marketing consultant

վաճառքի և մարկետինգի խորհրդական

salesman

վաճառող

salesperson

վաճառող

saleswoman

վաճառողուհի

salvation army

փրկության բանակ

sample ballot

նմուշ քվեաթերթիկ

sample ballot booklet

նմուշ քվեաթերթիկների գրքույկ

sample ballot group

նմուշ քվեաթերթիկների խումբ

sample ballot pamphlet

նմուշ քվեաթերթիկի բրոշյուր

sample ballot translation

նմուշ քվեաթերթիկի թարգմանություն

sanitary districts

սանիտարական շրջաններ

sanitation

առողջապահություն

sanitation and water agency

առողջապահության և ջրի գործակալություն

sanitation contractor

սանիտարական կապալառու

satellite communications technician

արբանեակային հաղորդակցության տեխնիկ

satellite production scheduler

արբանեակային արտադրության գրաֆիկ կազմող

satellite project manager

արբանեակային նախագծի մենեջեր

Save Our Coastline Policy Committee

Փրկել մեր ծովափը քաղաքականության կոմիտե

savings

խնայողություններ

savings and loan institution

խնայողությունների և փոխառությունների հիմնարկ

savings clause

խնայողության դրույթ

SBA

SBA

SBA (Smarter Balanced Assessment)

SBA (խելացի հավասարակշռված գնահատում)

scenic areas

գեղատեսիլ գոտիներ

scheduled elections

նախատեսված ընտրություններ

scholarship administrator

կրթաթոշակի կառավարիչ

school

դպրոց

school board

դպրոցի հոգաբարձություն

school board member

դպրոցի հոգաբարձության անդամ

school board trustee

դպրոցի հոգաբարձության հոգաբարձու

school boardmember

դպրոցի հոգաբարձության անդամ
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school bonds

դպրոցական պարտաթղթեր

school bus driver

դպրոցական ավտոբուսի վարորդ

school cafeteria worker

դպրոցական ճաշարանի աշխատող

School Cite Council-Committee

դպրոցավայրի խորհուրդ-կոմիտե

school district

դպրոցական շրջան

School District Citizen's Oversight Committee

դպրոցական շրջանի քաղաքացիների վերահսկողական կոմիտե

School District Special Bond Election

դպրոցական շրջանի հատուկ պարտատոմսի ընտրություն

School District Special Election

դպրոցական շրջանի հատուկ ընտրություն

school district superintendent

դպրոցական շրջանի վերակացու

school dropout

դպրոցը լքող

school drop-out prevention specialist

դպրոցի լքման կանխման մասնագետ

School Grants Committee

դպրոցական դրամաշնորհների կոմիտե

school measure

դպրոցական օրենսդրական նախագիծ

school nurse

դպրոցի բուժքույր

School Resource Officers

դպրոցի ռեսուրսների աշխատակիցներ

School Site Attendance Boundary

դպրոցավայրի հաճախման սահման

School Site Committee

դպրոցավայրի կոմիտե

school site council

դպրոցավայրի խորհուրդ

School Site Leadership Team

դպրոցավայրի ղեկավարության թիմ

school superintendent

դպրոցի վերակացու

school teacher

դպրոցի ուսուցիչ

school trustee

դպրոցի հոգաբարձու

Schools Excess Liability Fund

դպրոցի ավելորդ պարտավորության հիմնադրամ

Schools Excess Liability Fund (SELF)

դպրոցի ավելորդ պարտավորության հիմնադրամ (SELF)

science education

գիտության կրթություն

science educator

գիտության ուսուցիչ

Science Fiction Association

Գիտաֆանտաստիկական ընկերակցություն

science lab

գիտության լաբորատորիա

science teacher

գիտության ուսուցիչ

Science Technology Engineering Math

Գիտություն տեխնոլոգիա ճարտարագիտություն մաթեմատիկա

scientist

գիտնական

scout leader

սկաուտական առաջնորդ

scout master

սկաուտական վարպետ

screen printer

էկրանի տպագրիչ

scribe

գրիչ

SCROC

SCROC (Հարավային California-ի շրջանային աշխատանքային կենտրոն)

sea reclamation act

ծովի պահանջի օրենք

seamstress

դերձակուհի

seasoned

փորձառու

seat

աթոռ

seat no.

աթոռ համար

secession advisor

անջատման խորհրդատու

secession board

անջատման խորհուրդ

Armenian Glossary

118 of 145

3/17/2017

second lieutenant

երկրորդ լեյտենանտ

secondary

երկրորդական

secondary school

երկրորդական դպրոց

secrecy sleeve

գաղտնիության կցորդիչ

secret ballot envelope

գաղտնի քվեարկության ծրար

secretary

քարտուղար

secretary of state

նահանգային նախարար

Secretary of State of California

California-ի նահանգային նախարար

section

բաժին

secure juvenile home

ապահով պատանեկան տուն

secure nominating petitions

ապահով նշանակման խնդրագրեր

secured tax roll

ապահովված հարկացուցակ

securities fraud

ապահովագրության խարդախություն

securities networking registrar

ապահովագրության ցանցի արձանագրություն պահող

security

անվտանգություն

security guard

անվտանգության պարեկ

security officer

անվտանգության աշխատակից

see back cover

տես հետևի շապիկը

seismic

երկրաշարժային

SEIU union organizer

SEIU արհմիության կազմակերպիչ

SELAC

SELAC (Հատուկ կրթության տեղական խորհրդատու հանձնաժողով)

selected presidential candidate

ընտրված նախագահական թեկնածու

selective service system

ընտրովի ծառայության համակարգ

Selective Services

Ընտրովի ծառայություններ

SELF

SELF (Դպրոցների ավելորդ պատասխանատվության հիմնադրամ

self-definition

ինքնասահմանում

self-determination

ինքնորոշում

self-employed

ինքնազբաղ

self-mailer pamphlet

ինքնառաքվող բրոշյուր

semi-final official canvass

կիսավարտական պաշտոնական ձայների հավաք

senate

սենատ

senate agriculture and water resources committee

սենատի գյուղատնտեսության և ջրային ռեսուրսների հանձնաժողով

senate aide

սենատի օգնական

senate bill

սենատի օրինագիծ

senate case worker

սենատի գործի աշխատող

senate constitutional amendment

սենատի սահմանադրական ուղղում

senate democratic consultant

սենատի դեմոկրատ խորհրդական

senate district

սենատի շրջան

senate district director

սենատի շրջանի տնօրեն

Senate Education Committee

Սենատի Կրթության հանձնաժողով

senate field deputy

սենատի դաշտային տեղակալ

Senate Local Government Committee

Սենատի Տեղական կառավարման հանձնաժողով

senate majority leader

սենատի մեծամասնության առաջնորդ
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senate president

սենատի նախագահ

senator

սենատոր

senatorial

սենատորական

senior

ավագ

Senior Association

Տարեցների ընկերակցություն

senior center

տարեցների կենտրոն

senior citizen

տարեց քաղաքացի

senior citizen organizations and clubs

տարեց քաղաքացիների կազմակերպություններ և ակումբներ

senior citizen organizer

տարեց քաղաքացի կազմակերպող

Senior Citizens Legal Advisory Board

Տարեց քաղաքացիների իրավական խորհրդատու խորհուրդ

Senior Pathfinders

Տարեց Pathfinders

senior project coordinator

նախագծի ավագ համակարգող

senior servicesprovider

ավագ ծառայությունների մատակարար

seniority

ավագություն

seniority credit

ավագության վարկ

seniors' coalition

տարեցների կոալիցիա

seniors' community worker

տարեցների համայնքային աշխատող

Seniors Helping Our Police

Տարեցներ,ովքեր օգնում են մեր ոստիկանությանը

sentence

դատավճիռ

separation of powers

իշխանությունների բաժանում

sergeant

սերժանտ

serial bonds

սերիայի պարտաթղթեր

serial number

սերիայի համար

service

ծառայություն

service center

ծառայության կենտրոն

Service Pension Fund

ծառայության թոշակի հիմնադրամ

service-connected disability

ծառայության հետ կապված հաշմանդամություն

services

ծառայություններ

set forth

հաստատել

setback

գույքի գծից հեռավորություն

settlement of litigation

վեճի կարգավորում

severability

գործադրելիություն

severance damage

արձակման վնաս

sewer district

կոյուղու շրջան

sewer rate

կոյուղու գին

sex offenders

սեռային հանցագործներ

sex offenses

սեռային հանցագործություն

Sexually Transmitted Diseases

սեռային կերպով փոխանցված հիվանդություններ

shall be allocated

կհատկացվի

shall presiding justice be elected to the office for the term
provided by law?

արդյո՞ք պետք է նախագահող դատավորն ընտրվի օրենքի նախատեսած ժամանակով

shall take effect

ուժի մեջ կմտնի

shaman

շաման

share

բաժնեթուղթ
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shared districts

կիսված վարչաշրջաններ

shared work benefits

կիսված աշխատանքի նպաստներ

sheet metal

մետաղի շերտեր

sheriff

շերիֆ

sheriff commander

շերիֆ հրամանատար

Sheriff Explorer Program

շերիֆի հետախուզողների ծրագիր

sheriff lieutenant

շերիֆի տեղակալ

sheriff stations

շերիֆի կայաններ

sheriff, Los Angeles County

Los Angeles-ի վարչաշրջանի շերիֆ

Sheriff’s Youth Activities League

Շերիֆի երիտասարդական գործողությունների լիգա

sheriff's sergeant

շերիֆի սերժանտ

shoe builder

կոշիկ արտադրող

shoe manufacturer

կոշիկ արտադրող

shooting sports retailer

հրազենային սպորտի մանրածախ վաճառող

shop steward

խանութի տնտեսվար

short term

կարճ ժամանակով

short title

կարճ տիտղոս

show identification

ցույց տալ ինքնության թուղթ

shuttle

մաքոք

sickness

հիվանդություն

sign and date

ստորագրել և թվագրել

sign language interpreter

նշանների լեզվի թարգմանիչ

signature

մակագրություն

signature by autograph

ինքնագրով մակագրություն

silk screen printer

մետաքսյա էկրանի տպագրիչ

sincerely

հարգանքներով

singer

երգիչ

single family

միայնակ ընտանիք

single ordinance

առանձին հրամանագիր

single parent

միայնակ ծնող

single-family dwelling

միայնակ ընտանիքի բնակարան

sinking fund

պարտքի վճարման հիմնադրամ

siphoning

արտահոսում

sister city

քույր քաղաք

SITE
site

SITE
վայր

site council

վայրի խորհուրդ

sites sacred to local Indian tribes for generations

վայրեր, որոնք սերնդեսերունդ սրբազան են եղել տեղական հնդկացիական ցեղերի համար

situation

իրավիճակ

skill center

հմտության կենտրոն

skilled nursing

հմուտ բուժքույրություն

slate mailer

թեկնածուների ցուցակների հրատարակություն

sleeve

կցորդիչ
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slot machine

խաղային ավտոմատ

small business

փոքր բիզնես

small business executive

փոքր բիզնեսի ղեկավար

small business owner

փոքր բիզնեսի սեփականատեր

small businessman

փոքր գործարար

small businessperson

փոքր գործարար

small businesswoman

փոքր կին գործար

small claims court

մանր հայցերի դատարան

small independent businessman

փոքր անկախ գործարար

Smarter Balanced Assessment

խելացիորեն հավասարակշռված գնահատում

smooth transition

հարթ անցում

SMRS

SMRS

snap tallies

արագ հաշվառում

soccer governing board

ֆուտբոլի կառավարող խորհուրդ

social class

սոցիալական դասակարգ

social promotion

սոցիալական առաջխաղացում

social science research

սոցիալական գիտության հետազոտություն

social security

սոցիալական ապահովություն

social security number

սոցիալական ապահովության համար

social services coordinator

սոցիալական ծառայությունների համակարգող

social worker

սոցիալական աշխատող

society

հասարակություն

Society for Information Technology and Teacher Education

Տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և ուսուցիչների կրթության ընկերություն

Society for Information Technology and Teacher Education
(SITE)

Տեղեկատվական տեխնոլոգիայի և ուսուցիչների կրթության ընկերություն (SITE)

sociology

սոցիոլոգիա

soda

զովացուցիչ ըմպելիք

software

ծրագիր

software engineer

ծրագրերի ճարտարագետ

software firm owner

ծրագրերի ֆիրմայի սեփականատեր

solar car team

արևային ավտոմեքենայի թիմ

sole

ներբան

solid waste landfill

ամուր աղբի աղբավայր

solvency

վճարունակություն

songwriter

երգահան

Soroptimist Woman of Distinction in Education

Soroptimist գերազանց կին կրթության մեջ

sound engineer

հնչյնային ճարտարագետ

sound financial

առողջ ֆինանսական վիճակ

Southern California Association of Governments

Հարավային California-ի կառավարությունների ընկերակցություն

Southern California Municipal Athletic Federation

Հարավային California-ի քաղաքային սպորտի դաշնություն

Southern California Regional Occupational Center

Հարավային California-ի շրջանային պրոֆեսիոնալ կենտրոն

Southern California Regional Occupational Center (SCROC) Հարավային California-ի շրջանային պրոֆեսիոնալ կենտրոն (SCROC)
Southern California Water Committee

Հարավային California-ի ջրի հանձնաժողով

Southern California Water Utilities Association

Հարավային California-ի ջրի կոմունալ ծառայությունների ընկերակցություն
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Southwest Quadrant

հարավարևմտյան քառորդակ

space engineer

ավիատիեզերքի ճարտարագետ

space saver project

տեղ խնայող նախագիծ

space vehicle technician

տիեզերանավի տեխնիկ

Spanish professor

իսպաներենի պրոֆեսոր

spanish teacher

իսպաներենի ուսուցիչ

spaying & neutering your pets

ձեր տնային կենդանիների սեռային չեզոքացում

speaker

բանախոս

speaker bureau

բանախոսի բյուրո

speaker of the assembly

ասամբլեայի խոսնակ

speaker of the California State Assembly

California-ի նահանգային ասամբլեայի խոսնակ

speaker of the house

պալատի խոսնակ

special bond election

հատուկ պարտատոմսի ընտրություն

special circumstances

հատուկ հանգամանքներ

special district

հատուկ շրջան

special education

հատուկ կրթություն

special education assistant

հատուկ կրթության օգնական

Special Education Local Advisory Committee

Հատուկ կրթության տեղական խորհրդատու կոմիտե

Special Education Local Advisory Committee (SELAC)

Հատուկ կրթության տեղական խորհրդատու կոմիտե (SELAC)

special education teacher

հատուկ կրթության ուսուցիչ

special election

հատուկ ընտրություն

special events coordinator

հատուկ իրադարձությունների համակարգող

special events manager

հատուկ իրադարձությունների մենեջեր

special interests

հատուկ շահագրգռություններ

special municipal election

հատուկ քաղաքային ընտրություն

special Olympic director

հատուկ օլիմպիականի տնօրեն

special pay

հատուկ վճարում

special primary election

հատուկ նախնական ընտրություն

special prosecutor

հատուկ դատախազ

special recall election

հատուկ հետկանչի ընտրություն

special reorganization

հատուկ վերակազմակերպում

special runoff election

հատուկ երկրորդ փուլի ընտրություն

special water taxes

հատուկ ջրի հարկեր

specify

հատկորոշել

speech language pathologist

խոսքի լեզվի պաթոլոգիստ

speech pathologist

խոսքի պաթոլոգիա

speech therapist

խոսքի թերապևտ

spending limits

ծախսի սահմաններ

splendid scenic landscapes

հոյակապ տեսարաններ

spoiled ballot

վնասված քվեաթերթիկ

sponsor

հովանավոր

sponsor signatures

հովանավորի ստորագրություններ

sporting goods store

սպորտային ապրանքների խանութ
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Sports Complex Task Force

սպորտային համալիրի նպատակային խումբ

sports official

սպորտային աշխատակից

sports writer

սպորտի գրող

sprawl

տարածվել

sprucing-up

զուգվում

square feet

քառակուսի ոտք

Sr. deputy

ավագ տեղակալ

staff

աշխատակազմ

staff ban

անձնակազմի արգելանք

stage technician

բեմի տեխնիկ

stake holder

բաժնետեր

Stakeholders Advisory Committee

բաժնետերերի խորհրդատվական կոմիտե

standard classrooms

ստանդարտ դասարաններ

standby

սպասում

standing committee

մշտական կոմիտե

STAR Application Form

STAR դիմումի ձևաթուղթ

STAR student pollworker

STAR ուսանող ընտրական աշխատող

STAR Student Pollworker Program

STAR ուսանող ընտրական աշխատողների ծրագիր

STAR Student Pollworker Training

STAR ուսանող ընտրական աշխատողների վարժեցում

STAR teacher coordinator

STAR ուսուցիչ-համակարգող

stars and stripes

աստղեր և շերտագծեր

state

նահանգ

State Academic Standards Commission

Նահանգային ուսումնական չափորոշիչների հանձնաժողով

state accounting laws

նահանգային հաշվապահության օրենքներ

state air resources board

նահանգային օդային ռեսուրսների խորհուրդ

state assembly

նահանգային ասամբլեա

state assembly member

նահանգային ասամբլեայի անդամ

state assemblyman

նահանգային ասամբլեայի անդամ

state assemblymember

նահանգային ասամբլեայի անդամ

state assemblywoman

նահանգային ասամբլեայի կին անդամ

State Attorney General's Office

նահանգի ընդհանուր դատախազի գրասենյակ

state bar

նահանգային իրավաբանների ընկերակցություն

state board auditor

նահանգային վարչության աուդիտոր

state bond debt

նահանգային պարտատոմսերի պարտք

state bonds

նահանգային պարտաթղթեր

state business advisor

նահանգային բիզնեսի խորհրդատու

State Central Committee

Նահանգի Կենտրոնական հանձնաժողով

state certified appraiser

նահանգային վկայված գնահատող

State Coastal Conservancy

նահանգային ծովափնյա պահպանում

state commissioner

նահանգային հանձնակատար

state constitution

նահանգային սահմանադրություն

state consumer director

նահանգային սպառողների տնօրեն

state controller

նահանգային վերահսկիչ
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state costs

նահանգային ծախսեր

State Council on Developmental Disabilities

Նահանգային խորհուրդ զարգացման հաշմանդամության մասին

state educational consultant

նահանգային կրթական խորհրդատու

State Employees' Retirement System

Նահանգի աշխատողների թոշակի անցնելու համակարգ

State Employment Development Department

Նահանգի աշխատանքի զարգացման բաժանմունք

State Farm Insurance agent state

State Farm ապահովագրության նահանգի գործակալ

state funds

նահանգային ֆինանսական միջոցներ

state game warden

նահանգային խաղերի պահակ

State General Obligation Bond Law

նահանգի ընդհանուր պարտավորության պարտատոմսերի օրենք

state government

նահանգային կառավարություն

state historical building code

նահանգի պատմական շենքերի օրենսգիրք

State Humane Association of California

California-ի նահանգային մարդկային ընկերակցություն

state initiative

նահանգային նախաձեռնություն

state inspector

նահանգային քննիչ

state insurance commissioner

նահանգային ապահովագրության հանձնակատար

state license fee

նահանգային արտոնագրի վճար

state measure

նահանգային օրենսդրական նախագիծ

State of Our Children Town Hall

մեր երեխաները վիճակը քաղաքային հարցուփորձ

state of the art

արդիական

state officer

նահանգային աշխատող

state proposition

նահանգային առաջարկ

state recognition

նահանգային ճանաչում

state senate

նահանգային սենատ

State Senate District Special Primary Election

նահանգի սենատի վարչաշրջանի հատոկ նախնական ընտրություն

state senate majority leader

նահանգային սենատի մեծամասնության առաջնորդ

state senator

նահանգային սենատոր

State Subdivision Map Act

Նահանգի ենթաբաժանման քարտեզի օրենք

state superintendent

նահանգային վերակացու

state superintendent of school

նահանգային դպրոցի վերակացու

state treasurer

նահանգային գանձապահ

State Water Resources Control Board

Նահանգային ջրի ռեսուրսների վերահսկողության խորհուրդ

statement

հայտարարություն

statement in compliance

համապատասխանեցման հայտարարություն

statement in compliance with election code

ընտրական օրենսգրքի հետ համապատասխանեցման հայտարարություն

statement in compliance with elections code sections

ընտրական օրենսգրքի բաժինների հետ համապատասխանեցման հայտարարություն

statement of

հայտարարություն

statement of budget priorities

բյուջեի առաջնահերթությունների հայտարարություն

statement of contest

մրցակցության հայտարարություն

statement of economic interests

տնտեսական շահերի հայտարարություն

statement of election

ընտրության հայտարարություն

statement of reason

պատճառի հայտարարություն

statement of registration

գրանցման հայտարարություն

statement of write-in candidacy

գրավոր առաջադրված թեկնածության հայտարարություն
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state's immunity

նահանգային անձեռնմխելիություն

statewide

նահանգով մեկ

statewide direct primary election

նահանգով մեկ ուղղակի նախնական ընտրություն

statewide facilities taskforce

նահանգով մեկ վայրերի նպատակային խումբ

statewide procedures

նահանգով մեկ ընթացակարգեր

Statewide Special Election

նահանգով մեկ հատուկ ընտրություն

station commander, Industry Sheriff Station

կայանի հրամանատար, արդյունաբերության շերիֆի կայան

statues of

արձաններ

status

կարգավիճակ

status of incumbent officers and employees

գործող աշխատակիցների և աշխատողների կարգավիճակ

statute

կանոնադրություն

statutory limitation

կանոնադրական սահմանափակում

STD

STD

STD (Sexually Transmitted Diseases)

STD (սեռային ճանապարհով փոխանցված հիվանդություններ)

STEAM

STEAM (գիտութուն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն, արվեստ, մաթեմատիկա)

steam fitter

խողովակ արտադրող

steelworker

պողպատի աշխատող

steering committee

կազմակերպիչ կոմիտե

STEM

STEM

STEM (Science Technology Engineering Math)

STEM (գիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա)

step

քայլ

stewardship

տնտեսվարություն

Stipend

Կրթաթոշակ

stock broker

բաժնեթղթերի բրոկեր

store auditor

խանութի աուդիտոր

store manager

խանութի մենեջեր

storm drain

փոթորիկի ջրատար

Storm Drain Clean-Up Project

փոթորիկի ջրատարների մաքրման նախագիծ

storm drains

փոթորիկի ջրատարներ

Storm Water and Urban Runoff Pollution Prevention
Programs

փոթորիկի ջրի և քաղաքային աղտոտման կանխման ծրագրեր

storm water district

փոթորիկի ջրի վարչաշրջան

Storm Water Protection District

փոթորիկի ջրի պահպանման վարչաշրջան

straight ticket

ուղիղ տոմս

strategic accounts manager

ռազմավարական հաշիվների մենեջեր

strategic financial plan

ռազմավարական ֆինանսական ծրագիր

streamline city services

կարգավորել քաղաքի ծառայությունները

streamline government

կարգավորել կառավարությունը

street hockey

փողոցի հոկեյ

street index

փողոցների ինդեքս

street law

փողոցի օրենք

street light repairman

փողոցի լույսերի նորոգող

street services

փողոցի ծառայություններ

Street Terrorism Enforcement and Prevention Act

Փողոցի ահաբեկչության ճնշման ու կանխման օրենք
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Street Tree Program

Փողոցի ծառերի ծրագիր

Streets and Highway Code

փողոցների և մայրուղիների օրենսգիրք

streetscape

փողոցի տեսարան

strengthen

ուժեղացնել

stress

սթրես

stress management

սթրեսի կառավարում

strike out

ջնջել

strikeout type

տառատեսակ, որը ջնջող գիծ ունի

strive

ջանալ

structure mechanic

կառուցային մեխանիկ

student

ուսանող

student achievement

ուսանողի իրագործում

student affairs officer

ուսանողական հարցերի աշխատող

student assessment administrator

ուսանողի գնահատման կառավարիչ

student board member

ուսանողական հոգաբարձության անդամ

student body president

ուսանողական մարմնի նախագահ

Student Internship Program

ուսանողական ներքին փորձաշրջանի ծրագիր

student sports advocate

ուսանողական սպորտի իրավապաշտպան

student youth advisor

ուսանողների երիտասարդական խորհրդական

students first

ուսանողները՝ ամենից առաջ

study the issues carefully

ուսումնասիրել խնդիրները ուշադրությամբ

stylist

ոճաբան

stylus

գրիչ

subdivision

ենթաբաժանում

subfund

ենթահիմնադրամ

subject

սուբյեկտ

subject of initiative

նախաձեռնության սուբյեկտ

subject of recall

հետկանչի սուբյեկտ

subject of referendum

հանրաքվեի սուբյեկտ

subject to

ենթակա

submitted

ներկայացված

subpoena

դատական ծանուցագիր

subregion

ենթաշրջան

subscribe now

բաժանորդագրվեք հիմա

subscriber

բաժանորդ

subscription

բաժանորդագրություն

subsection

ենթաբաժին

subsidize

դրամաշնորհել

subsidy

դրամաշնորհ

substantial

էական

substitute teacher

փոխանորդ ուսուցիչ

subsurface parking structures

ստորերկրյա կայանման կառույցներ

subway

մետրո
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successor

իրավահաջորդ

sufficiency

բավարարություն

suffrage

ընտրական իրավունք

sugar sweetened beverages

շաքարով քաղցրացված ըմպելիներ

suit

հարմարել

summary

ամփոփում

summer school

ամառնային դպրոց

Sunday school superintendent

կիրակնօրյա դպրոցի վերակացու

sunset

արևամուտ

superintendent

վերակացու

superintendent of public

հանրային .... վերակացու

superintendent of public instruction

հանրային կրթության վերակացու

superintendent of Unified School District

Միացյալ դպրոցական շրջանի վերակացու

superior court

վերադաս դատարան

superior court judge

վերադաս դատարանի դատավոր

superior court referee

վերադաս դատարանի իրավարար

supermarket retail clerk

հանրախանութի մանրածախ պաշտոնյա

supersede

փոխարինել

supervised release

վերահսկված արձակում

supervising judge juvenile delinquency court

պատանեկան իրավազանցության դատանի վերահսկող դատավոր

supervising station clerk

վերահսկող կայանի պաշտոնյա

supervising stationary engineer

վերահսկող մնայուն ճարտարագետ

supervisor

վերահսկիչ

supervisor shop steward

վերահսկիչ խանութի տնտեսվար

supervisor, children services

մանկական ծառայությունների վերահսկիչ

supervisor, first district

առաջին շրջանի վերահսկիչ

supervisor-elect

ընտրված վերահսկիչ

supervisorial district

վերահսկողական շրջան

supervisor's field deputy

վերահսկիչ դաշտային տեղակալ

supplemental ballot pamphlet

լրացուցիչ քվեարկության բրոշյուր

supplemental petition

լրացուցիչ խնդրագիր

supplemental roster

լրացուցիչ ցուցակ

supplementation

լրացում

supplementing

լրացնել

supplicate

խնդրել

suppliers of goods and services

ապրանքների և ծառայությունների մատակարարներ

supply accounting specialist

մատակարարման հաշվապահության մասնագետ

support engineering manager

աջակից ճարտարագիտության մենեջեր

support road, traffic, and park improvements

աջակցել ճանապարհի, երթևեկության և զբոսայգիների բարելավումներին

supporting and opposing arguments

աջակցող և հակադրվող փաստարկներ

supportive environment

աջակցող միջավայր

supremacy clause

գերակայության դրույթ

supreme court

գերագույն դատարան
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supreme court's chief justice

գերագույն դատարանի գլխավոր դատավոր

surety bonds

երաշխավոր պարտատոմսեր

surfside colony storm water protection district

ININTELLIGIBLE ENGLISH

surgeon

վիրաբույժ

surplus

ավելցուկ

surplus energy

ավելցուկ էներգիա

surplus water

ավելցուկ ջուր

surrender

հանձնում

surtax

հավելահարկ

survey

հարցախույզ

surveying

հարցախույզի կատարում

survival spouse

վերապրող ամուսին

survivor member contributions

վերապրող անդամի նպաստներ

survivor pension

վերապրողի թոշակ

survivorship pensions

վերապրման թոշակ

SUSD Board of Trustee

SUSD Հոգաբարձուների խորհուրդ

suspension

առկախում

suspension pending trial

առկախում՝ սպասելով դատավարության

sustainable homeownership

պահպանելի տան սեփականատիրություն

swamper

նավապետի օգնական

swim teacher

լողի ուսուցիչ

swimming pool builder

լողավազանի շինարար

sworn

երդվյալ

sworn declaration of intention

մտադրության երդումով հայտարարություն

synchronize

սինխրոնացնել

syndicate

սինդիկատ

syntax

շարահյուսություն

system

համակարգ

systems engineer

համակարգերի ճարտարագետ

T.V. commentator

հեռուստատեսային մեկնաբան

table

աղյուսակ

table of contents

բովանդակության աղյուսակ

tabulation

աղյուսակի կազմություն

Tagalog

թագալոգ

taking office

պաշտոնի ստանձնում

talent manager

դերասանների մենեջեր

talk show host

թոք շոուի վարող

talk show producer & host

թոք շոուի պրոդյուսեր և վարող

task force

նպատակային խումբ

tax

հարկ

tax account

հարկային հաշիվ

tax accountant

հարկային հաշվապահ

tax auditor

հարկային աուդիտոր
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tax base

հարկային հիմք

tax bond

հարկային պարտատոմս

tax burden

հարկային բեռ

tax collector

հարկահավաք

tax deductible

հարկից նվազեցվող

tax distribution

հարկի բաշխում

tax evasion

հարկից խուսափում

tax exempt

հարկից զերծ

tax investment controller

հարկային ներդրման վերահսկիչ

tax laws

հարկային օրենքներ

tax levy

հարկային գանձում

tax liability

հարկային պատասխանատվություն

tax lien

հարկային արգելանք

tax management auditor

հարկային կառավարման աուդիտոր

tax offset

հարկային զեղչ

tax preparer

հարկային պատրաստող

tax rate

հարկային տոկոսադրույք

tax rate statement

հարկային տոկոսադրույքի հայտարարություն

tax reduction

հարկի նվազում

tax refund

հարկի վերադարձ

tax registration certificates

հարկային գրանցման վկայագրեր

tax relief bond

հարկային մեղմացման պարտատոմս

tax report of return

հարկային տեղեկագիր

tax representative

հարկային ներկայացուցիչ

tax revenues

հարկային եկամուտներ

tax roll

հարկացուցակ

tax service owner

հարկային ծառայության սեփականատեր

tax statement

հարկային հայտարարություն

tax status

հարկային կարգավիճակ

tax value

հարկային արժեք

tax year

հարկային տարի

taxation

հարկում

taxing district

հարկային շրջան

taxpayer

հարկատու

taxpayer advocate

հարկատուների իրավապաշտպան

Taxpayer Consent Act

Հարկատուի հավանության օրենք

Taxpayers Association

Հարկատուների ընկերակցություն

TDD

TDD (լսելու անկարող)

teacher

ուսուցիչ

Teacher Externship Program

ուսուցիչների արտաքին փորձաշրջանի ծրագիր

teachers union president

ուսուցիչների արհմիության նախագահ

teaching credential

ուսուցչական վկայական

team mother

թիմի մայր
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teamsters

բեռնակառքերի վարորդներ

technical

տեխնիկական

technician

տեխնիկ

technologist

տեխնոլոգ

technology

տեխնոլոգիա

Technology Budget Subcommittee

Տեխնոլոգիայի բյուջեի ենթակոմիտե

technology consultant

տեխնոլոգիայի խորհրդատու

teen counselor

պատանիների խորհրդական

Teen Court Program

Պատանեկան դատարանի ծրագիր

telecommunications

հեռահաղորդակցություններ

telemedicine

հեռաբժշկություն

telephone

հեռախոս

telephone banks

հեռախոսային բանկեր

telephone operator

հեռախոսի օպերատոր

telephone service

հեռախոսային ծառայություն

telephone splicer

հեռախոսի հանգուցավորող

telephone technician

հեռախոսի տեխնիկ

television

հեռուստատեսություն

telex number

տելեքսի համար

temporary

ժամանակավոր

Temporary Absence or Inability to Act

ժամանակավոր բացակայություն կամ գործելու անկարողություն

temporary transfer

ժամանակավոր փոխանցում

tenant

վարձակալ

tentative

փորձնական

tenure-track faculty

մշտական պաշտոնի ճանապարհին գտնվող ուսուցչական կազմ

term

ժամկետ

term ending

ժամկետի ավարտ

term gross receipts

ժամկետի համախառն եկամուտ

term limit

ժամկետի սահման

term limitations

ժամկետի սահմանափակումներ

term of office

պաշտոնավարության ավարտ

terminal

տերմինալ

terminate

դադարեցնել

termination

դադարեցում

terms

դրույթներ

terms and conditions

ընդհանուր դրույթները և պայմանները

test engineer

թեստի ճարտարագետ

test scores

քննության նիշեր

text

տեքստ

text book

դասագիրք

text of proposed law

առաջարկված օրենքի տեքստ

textile representative

տեքստիլի ներկայացուցիչ

the 21st century

21-րդ դարը
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The Americana Center Precise Plan

Americana կենտրոնի ճշգրիտ պլանը

The Armed Forces of the United States

Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը

The Competitive Sealed Bid Proposal System

Մրցունակ կնքված հայտի առաջարկության համակարգ

the issue

խնդիրը

The Junior Statesmen Foundation

Կրտսեր պետական գործիչների հիմնադրամ

the Los Angeles river

Los Angeles գետը

The Palmdale Aerospace Academy

Palmsdale ավիատիզերքի ակադեմիան

The Palmdale Aerospace Academy (TPAA)

Palmsdale ավիատիեզերքի ակադեմիան (TPAA)

the people of the city of Los Angeles do ordain as follows:

Los Angeles քաղաքի ժողովուրդը հրամայում է հետևյալը.

The Villaraigosa-Keeley Act

Villaraigosa-Kelley օրենքը

theme park

թեմային զբոսայգի

therapist

թերապևտ

therefore

ուրեմն

therein after

դրանում հետո

third party

երրորդ կողմ

threat

սպառնալիք

Three Strike Law

երեք անգամ փորձի օրենք

thrive

ծաղկել

thwarted

խափանված

tier

շարք

tiered system

շարքերով համակարգ

tile contractor

սալիկների կապալառու

timber retraining benefits

փայտանյութ վերամարզման նպաստներ

time

ժամանակ

time limit

ժամանակային սահման

time of recall

հետկանչի ժամանակ

time off with pay

վճարովի ազատ ժամանակ

timekeeper

ժամանակաչափ

title

վկայական

Title I Academic Achievement Award

Խորագիր 1 Ուսումնական իրագործման մրցանակ

title of property

սեփականության վկայական

title officer

վկայականի աշխատակից

title searcher

վկայականի հետազոտող

to be continued

շարունակելի

to be voted on

քվեարկելի

to continue your voting

ձեր քվեարկությունը շարունակելու համար

to crack down on

հարվածել

to protect the semi rural character

պաշտպանել կիսագյուղական նկարագիրը

to provide

մատակարարել

to restrict

սահմանափակել

to vote for a candidate

քվեարկել թեկնածուի համար

to vote for a measure

քվեարկել օրենսդրական նախագծի համար

tobacco litigation settlement

ծխախոտի վեճի կարգավորում
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tobacco surtax

ծխախոտի հավելահարկ

toll free

անվճար

tool design engineer

գործիքի դիզայնի ճարտարագետ

tool designer

գործիքի դիզայներ

tool die maker

գործիքի արտադրող

tool engineer

գործիքի ճարտարագետ

tool maker fabricant

գործիքի շինարար

top two

առաջին երկու

top two primary

առաջին երկուսի նախնական քվեարկություն

top two vote-getters

առաջին երկու քվեների ձեռքբերողներ

tot lot

երեխաների փոքր խաղավայր

touch screen

հպումով էկրան

touch screen voting

հպումով էկրանի քվեարկություն

touchscreen early voting

հպումով էկրանի վաղաժամ քվեարկություն

touchscreen voting application

հպումով էկրանի քվեարկության դիմում

touchscreen voting form

հպումով էկրանի քվեարկության ձևաթուղթ

tour bus driver

շրջայցի ավտոբուսի վարորդ

tour director

շրջայցի տնօրեն

Tournament of Roses

Վարդերի մրցաշար

town

քաղաք

Town Center Ad Hoc Committee

Քաղաքի կենտրոնի հատուկ կոմիտե

town clerk

քաղաքի քարտուղար

town council

քաղաքային խորհուրդ

town councilmember

քաղաքային խորհրդի անդամ

toy drive

խաղալիքների հավաքում

TPAA

TPAA (Palmdale-ի ավիատիեզերքի ակադեմիա)

trade

առևտուր

trade school

առևտրի դպրոց

trademark

ապրանքանիշ

traffic

երթևեկություն

Traffic and Transportation Commission

Երթևեկության և տրանսպորտի հանձնաժողով

traffic phasing ordinance

փուլային երթևեկության հրամանագիր

Traffic Quality Control Plan

երթևեկության որակի վերահսկողության ծրագիր

trainer

մարզիչ

transcriber

արտագրող

transfer

փոխանցում

transfer center

փոխանցման կենտրոն

transfer of powers

իշխանության փոխանցում

Transfer of Surplus to Reserve Fund

ավելցուկի փոխանցում պահեստի հիմնադրամ

transfer rates

փոխանցման գներ

transfer station

փոխանցման կայան

transferring employee

փոխանցող պաշտոնյա

transfers between funds

փոխանցումներ հիմնադրամների միջև
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transfers from reserve fund

փոխանցում պահեստային հիմնադրամից

transfers of appropriated funds

հատկացված ֆինանսական միջոցների փոխանցումներ

transient

անցումային

transient occupancy tax

անցումային օգտագործման հարկ

transit

տարանցիկ

transit operations

տարանցիկ գործողությունների

transition provisions

անցումային դրույթներ

Transitional-Kindergarten Program

Անցումային մանկապարտեզի ծրագիր

translated election materials

թարգմանված ընտրության նյութեր

translated official sample ballot

թարգմանված պաշտոնական նմույշ քվեաթերթիկ

translated official sample ballot pages

թարգմանված պաշտոնական նմույշ քվեաթերթիկի էջեր

translation

թարգմանություն

translator

թարգմանիչ

transliteration of names

անունների տառադարձություն

Transnet Extension Environmental Mitigation Program
Principles

Transnet-ի երկարաձգման մթնոլորտային մեղմացման ծրագրի սկզբունքներ

transparent

թափանցիկ

transportation

երթևեկություն

transportation administrator

տրանսպորտի կառավարիչ

trauma center

տրավմայի կենտրոն

travel

ճամփորդություն

travel agent

ճամփորդական գործակալ

treasurer

գանձապահ

Treasurer Taxpayer's Union

Հարկատուների միության գանձապահ

treasury bill

գանձապետական պարտատոմս

treasury investment officer

գանձարանի ներդրման աշխատակից

treasury note

գանձարանի թղթադրամ

treatment of wastewater

կեղտաջրի մշակում

trial attorney

դատավարության փաստաբան

trial lawyer

դատավարության իրավաբան

tribal lands

ցեղային հողեր

tribunal

դատարան

trough

տաշտ

trust account

գույքի լիազորման հաշիվ

trust accountant

գույքի լիազորման հաշվապահ

trust banker

գույքի լիազորման բանկայի աշխատող

trust lawyer

գույքի լիազորման իրավաբան

trustee

հոգաբարձու

trustee area no.

հոգաբարձու գոտի համար

trustee areas

հոգաբարձուի գոտիներ

trustee sales agent

հոգաբարձուի վաճառքի գործակալ

truthful statement

ճշմարտացի հայտարարություն

turning point project

անկյունադարձային նախագիծ

TUSB Bond Oversight Watchdog Committee

TUSB Պարտատոմսերի վերահսկողական կոմիտե
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tutor

խնամակալ

tutor of handicapped

հաշմանդամի խնամակալ

TV producer

հեռուստատեսության պրոդյուսեր

typist

մեքենագրող

typographical errors

մեքենագրական սխալներ

U.S. Army infantry sergeant

ԱՄՆ բանակի հետևակազորի սերժանտ

U.S. Chamber of Commerce

ԱՄՆ Առևտրաարդյունաբերական պալատ

U.S. congressman

ԱՄՆ Կոնգրեսի անդամ

U.S. congressman's assistant

ԱՄՆ Կոնգրեսի անդամի օգնական

U.S. congressman's deputy

ԱՄՆ Կոնգրեսի անդամի տեղակալ

U.S. congresswoman

ԱՄՆ Կոնգրեսի կին անդամ

U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics

ԱՄՆ Աշխատանքի նախարարություն, Աշխատանքի վիճակագրությունների բյուրո

U.S. Embassy

ԱՄՆ դեսպանատուն

U.S. House of Representative

ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատ

U.S. Marine Corp. veteran

ԱՄՆ Ծովային կորպուսի վետերան

U.S. Navy

ԱՄՆ նավատորմ

U.S. Navy as a supply corps officer

ԱՄՆ նավատորմ որպես մատակարարման մարմնի սպա

U.S. Representative

ԱՄՆ ներկայացուցիչ

U.S. Selective Service Commission

ԱՄՆ Ընտրովի ծառայության հանձնաժողով

U.S. Senate

ԱՄՆ Սենատ

U.S. Senator

ԱՄՆ սենատոր

U.S. Senator's Counsel

ԱՄՆ սենատորի իրավաբան

U.S. Treasurer

ԱՄՆ գանձապահ

U.S.C.

U.S.C.

U.S.-Mexico Chamber of Commerce

ԱՄՆ-Մեքսիկա առևտրաարդյունաբերական պալատ

UCLA graduate school

U.C.L.A.-ի շրջանավարտից դպրոց

unalienable right

չօտարվող իրավունք

unanimously voted

միաձայն քվեարկված

unbalanced budget

չհավասարակշռված բյուջե

unclassified position

չդասակարգված պաշտոն

unconsolidated

չամրագրված

under vote

քվեարկության ներքո

undersigned

ներքոստորագրյալ

underwrite

ապահովագրել

underwriter

ապահովագրող

underwriting firms

ապահովագրող ֆիրմաներ

unearned income

չվաստակած եկամուտ

unemployment

գործազրկություն

unemployment tax contributions

գործազրկության հարկի նպաստներ

unexpired

չլրացած

unexpired term

չլրացած պաշտոնավարություն

unexpired term ending

չլրացած պաշտոնավարության ավարտ

unfunded liabilities

անհիմն պատասխանատվություն
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unification

միավորում

unification of school districts

դպրոցական շրջանների միավորում

unified

միացյալ

Unified School District

Միացյալ դպրոցական շրջան

Unified School District Governing Board Member

Միացյալ դպրոցական շրջանի կառավարող հոգաբարձության անդամ

Unified School District Special Election

Միացյալ դպրոցական շրջանի հատուկ ընտրություն

Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act

Համազգեստավոր և արտասահմանում գտնվող քաղաքացիների բացակա քվեարկության օրենք

Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act
(UOCACA)

Համազգեստավոր և արտասահմանում գտնվող քաղաքացիների բացակա քվեարկության օրենք
(UOCACA)

unincorporated

չմիավորված

unincorporated area

չմիավորված տարածք

union

արհմիություն

union organizer

արհմիության կազմակերպիչ

union printer

արհմիության տպագրիչ

union worker

արհմիության աշխատող

Unique Scenic Regions

Եզակի գեղատեսիլ շրջաններ

United Auto Workers

Միացյալ ավտո աշխատողներ

United Firefighters

Միացյալ հրշեջներ

United Firefighters of Los Angeles

Los Angeles-ի Միացյալ հրշեջներ

United Methodist

Միացյալ մեթոդիստ

United Mine Workers of America

Ամերիկայի միացյալ հանքափորներ

United Nation

Միացյալ ազգ

United Nation Youth Organization

Միացյալ ազգ երիտասարդական կազմակերպություն

United Organization of Taxpayers

Հարկատուների միացյալ կազմակերպություն

United Paramedics of Los Angeles

Los Angeles-ի միացյալ բժշկական առաջին արձագանքողներ

United School District

Միացյալ դպրոցական շրջան

United States congressman

Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի անդամ

United States congressman's advisor

Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի անդամի խորհրդական

United States congressman's deputy

Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի անդամի տեղակալ

United States congresswoman

Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի կին անդամ

United States Department of Education Goals 2000

Միացյալ Նահանգների կրթության նախարարության նպատակներ 2000

United States Department of Labor

Միացյալ Նահանգների աշխատանքի նախարարություն

United States Election Assistance Commission

Միացյալ Նահանգների ընտրության աջակցության հանձնաժողով

United States Embassy, Defense Attaché Office

Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն, պաշտպանության կցորդի գրասենյակ

United States House of Representatives

Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատ

United States Representative

Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ

United States Senator

Միացյալ Նահանգների սենատոր

United Way

Միացյալ ճանապարհ

United Way, Regional Board of Directors

Միացյալ ճանապարհ, տնօրենների շրջանային խորհուրդ

United We Stand America

United We Stand America

Universal Health Care Coverage

համընդհանուր բուժսպասարկությամբ ծածկույթ

Universal Unit System

համընդհանուր միավորի համակարգ

university

համալսարան

university student

համալսարանի ուսանող
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unknown

անծանոթ

unopposed judges

առանց ընդդիմության դատավորներ

unrealized profits and losses

չիրացված շահույթներ և կորուստներ

UOCACA

UOCACA (Համազգեստավոր և արտասահմանում քաղաքացիների բացակա քվեարկություն)

update

թարմացում

updating the charter

կանոնադրության թարմացում

upgrade deteriorating school classrooms and grounds

վատթարացող դպրոցական դասարանների և շինությունների վերազինում

upgrading

վերազինում

upholder

պաշտպանող

upper

վերին

urban

քաղաքային

urban limit line

քաղաքային սահմանագիծ

Urban Open-Space and Recreational Program Act

Քաղաքային բաց տարածքի և հանգստի ծրագրի օրենք

urban water institute

քաղաքային ջրի ինստիտուտ

urge

համոզել

urgency ordinances

շտապ հրամանագրեր

urologist

միզաբան

USAF flight surgeon

ԱՄՆ օդային ուժի թռիչքի վիրաբույժ

use of funds

ֆինասական միջոցների օգտագործում

use of Los Angeles river bed

Los Angeles-ի գետի հունի օգտագործում

use tax

օգտագործման հարկ

usher captain

հսկիչ կապիտան

USN - seaman first class

ԱՄՆ նավատորմի առաջին կարգի նավաստի

utilities representative

կոմունալ ծառայությունների ներկայացուցիչ

utility

կոմունալ ծառայություն

utility bill

կոմունալ ծառայության մուրհակ

utility tax

կոմունալ ծառայության հարկ

Utility Users Tax

կոմունալ ծառայություններ օգտագործողների հարկ

utility worker

կոմունալ ծառայությունների աշխատող

V. P. early childhood education

վաղ մանկության կրթության փոխնախագահ

vacancy

թափուր աշխատեղի

vacancy in city offices

թափուր աշխատեղի քաղաքի գրասենյակներում

vacant

թափուր

valedictorian

դասարանի առաջնակարգ ուսանող

validity of revenue bonds

եկամտի պարտատոմսերի վավերականություն

Valley Industry and Commerce Association

Հովիտի արդյունաբերության և առևտրի ընկերակցություն

valor medal

արիության մեդալ

valuation

արժևորում

valuation of the property

անշարժ գույքի արժևորում

van driver

բեռնակառքի վարորդ

vandalism

վանդալիզմ

variances

անհամաձայնություն

varnish maker

լաքի արտադրող

Armenian Glossary

137 of 145

3/17/2017

varsity cheerleader

դպրոցական թիմի խանդավառողների առաջնորդ

Vasquez mustang booster

Վասքեզ մուստանգի աջակից

vehicle registration

փոխադրամիջոցի գրանցում

venture capitalist

վենչուրային կապիտալիստ

verification

ստուգում

verify

ստուգել

vest

վստահել

vested property rights

վստահված սեփականության իրավունքներ

vesting

վստահում

vesting and administration

վստահում և կառավարում

veteran

վետերան

veterans administration

վետերանների ադմինիստրացիա

veterans employment representative

վետերանների աշխատանքի ներկայացուցիչ

veterans' homes

վետերանների տներ

Veterans' Homes Bond Act

Վետերանների տների պարտատոմսի օրենք

veterans hospital administrator

վետերանների հիվանդանոցի կառավարիչ

veterans of foreign wars

արտասահմանյան պատերազմների վետերաններ

veterinarian

անասնաբույժ

vice mayor

փոխքաղաքապետ

vice president

փոխնախագահ

vicinity

հարևանություն

victims rights

զոհերի իրավունքներ

video producer

վիդեո պրոդյուսեր

video transcript

վիդեո պատճեն

videographer

տեսագրող

videotape operator

տեսագրության օպերատոր

vie

մրցակցել

view transcript

տես պատճենը

violate

խախտել

virtual school

վիրտուալ դպրոց

visible

տեսանելի

visible display

տեսանելի ցուցադրանք

vision

տեսիլ

visitor center

այցելուների կենտրոն

vocational

մասնագիտական

vocational education

մասնագիտական կրթություն

voice mail

ձայնային փոստ

voice response system

ձայնային պատասխանի համակարգ

voice-over actress

ձայնային պատմումի դերասանուհի

VoIP

VoIP

volunteer

կամավոր

vote

քվեարկություն/քվեարկել/քվե

vote against measure

քվեարկեք օրենսդրական նախագծի դեմ
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vote both sides

քվեարկեք երկու կողմով

vote both sides of ballot

քվեարկեք քվեաթերթիկի երկու կողմով

vote by mail

փոստային քվեարկություն

vote by mail ballot

փոստային քվեարկության քվեաթերթիկ

vote by mail ballot application

քվեարկեք փոստային քվեարկության դիմումով

vote by mail section

փոստային քվեարկության բաժին

vote early

վաղաժամ քվեարկեք

vote for no more than

քվեարկեք ոչ ավելի քան

vote for one

քվեարկեք մեկի համար

vote for one group

քվեարկեք մեկ խմբի համար

vote for one group only

քվեարկեք միայն մեկ խմբի համար

vote for one only

քվեարկեք միայն մեկի համար

vote for one party

քվեարկեք մեկ կողմի համար

vote for up to

քվեարկեք մինչև

vote in person

քվեարկեք անձամբ

vote no

քվեարկեք ոչ

vote no on measure

քվեարկեք ոչ օրենսդրական նախագծին

vote no on proposition

քվեարկեք ոչ առաջադրանքին

vote passage requirements

քվեարկության անցման պահանջներ

vote recorder

քվեի գրանցող

vote yes

քվեարկեք այո

vote yes on measure

քվեարկեք այո օրենսդրական նախագծին

vote yes on proposition

քվեարկեք այո առաջադրանքին

vote yes or no for each office

քվեարկեք այո կամ ոչ յուրաքանչյուր պաշտոնին

vote-by-mail application

փոստային քվեարկության դիմում

vote-by-mail delivery agent authorization

փոստային քվեարկության առաքման գործակալի լիազորություն

vote-by-mail instructions

փոստային քվեարկության հրահանգներ

vote-by-mail pamphlet

փոստային քվեարկության բրոշյուր

vote-by-mail precinct

փոստային քվեարկության ընտրամաս

vote-by-mail voter

փոստային քվեարկության քվեարկող

vote-by-mail voter status

փոստային քվեարկության քվեարկողի կարգավիճակ

voted ballot enclosed

քվեարկված քվեաթուղթը ներփակ

vote-getter

քվեներ ձեռքբերող

voter

քվեարկող

voter assistance hotline

քվեարկողի օժանդակության թեժ գիծ

voter ballot information booklet

քվեարկողի քվեարկության տեղեկությունների գրքույկ

voter bill of rights

քվեարկողի իրավունքների օրենք

voter file

քվեարկողի գործ

voter fraud

քվեարկողի խարդախություն

voter fraud hotline

քվեարկողի խարդախության թեժ գիծ

voter guide

քվեարկողի ուղեցույց

voter ID

քվեարկողի նույնականացման թուղթ

voter identification

քվեարկողի նույնականացում
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voter information

քվեարկողի տեղեկություն

voter information - provisional ballot

քվեարկողի տեղեկանք - ժամանակավոր քվեաթերթիկ

voter information card

քվեարկողի տեղեկության քարտ

voter information guide

քվեարկողի տեղեկության ուղեցույց

voter information pamphlet

քվեարկողի տեղեկության բրոշյուր

voter initiative

քվեարկողի նախաձեռնություն

voter instructions

քվեարկողի հրահանգներ

voter nominated

առաջադրված քվեարկող

voter notification card

քվեարկողի ազդարարման քարտ

voter participation

քվեարկողի մասնակցություն

voter receipt - please remove

քվեարկողի ստացական - խնդրում ենք հեռացնել

voter registration and election fraud hot-line

քվեարկողի գրացնման և ընտրության խարդախության թեժ գիծ

voter registration drive

քվեարկողի գրանցման արշավ

voter registration form

քվեարկողի գրանցման ձևաթուղթ

voter registration request line

քվեարկողի գրանցման հարցման հերթ

voter registration rolls

քվեարկողի գրանցման ցուցակներ

voter revolt

քվեարկողների ապստամբություն

voter rights analyst

քվեարկողի իրավունքների վերլուծող

voter rolls

քվեարկողների ցուցակներ

voter turnout

քվեարկողների մասնակցություն

voter’s affidavit of registration

քվեարկողի գրանցման երաշխավորագիր

voter’s registration card

քվեարկողի գրանցման քարտ

voter-nominated office

քվեարկողի կողմից առաջադրված պաշտոն

voters & information guide

քվեարկողները և տեղեկությունների ուղեցույց

voter's declaration

քվեարկողի հայտարարություն

voter's ID card

քվեարկողի նույնականացման քարտ

voter's master glossary

քվեարկողի գլխավոր ցուցակ

voter's notes

քվեարկողի նոթեր

voter's pamphlet

քվեարկողի բրոշյուր

voter's self-defense manual

քվեարկողի ինքնապաշտպանության ձեռնարկ

voter's signature

քվեարկողի ստորագրություն

voter's turnout

քվեարկողների մասնակցություն

voters with disabilities

հաշմանդամ քվեարկողներ

voters with hearing impairments

լսողության խանգարմամբ քվեարկողներ

voters with special needs

հատուկ կարիքներով քվեարկողներ

voters with visual impairments

տեսողության դժվարություններով քվեարկողներ

voting accessibility for the elderly and handicapped act

տարիքավորների ու հաշմանդամների քվեարկելու մատչելիության օրենք

voting booth

քվեարկության խցիկ

voting booth shelf

քվեարկության խցիկի դարակ

voting device

քվեարկության գործիք

voting guide

քվեարկության ուղեցույց

voting information

քվեարկության տեղեկություն

voting instructions

քվեարկության հրահանգներ
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voting instrument

քվեարկության գործիք

voting machine

քվեարկության մեքենա

voting punch

քվեարկության դակում

Voting Rights Act

քվեարկողի իրավունքների օրենք

voting rights advocate

քվեարկության իրավունքի իրավապաշտպան

voting twice is a felony

երկու անգամ քվեարկելը քրեական հանցագործություն է

votomatic

վոտոմատիկ

vulnerable

խոցելի

waiter

մատուցող

waitress

մատուցողուհի

waiver

հրաժարագիր

ward

հիվանդասենյակ

warehouse expeditor

պահեստի համակարգող

warehouse worker

պահեստի աշխատող

warehouseman

պահեստի աշխատակից

warning

ազդարարություն

warrant

օրդեր

WASC

WASC (Դպրոցների և քոլեջների արևմտյան ընկերակցություն)

wastewater

կեղտաջուր

wastewater researcher

կեղտաջրի հետազոտող

water act

ջրի օրենք

water agency

ջրի գործակալություն

water agency district

ջրի գործակալության շրջան

Water Agency Finance and Planning Committee

Ջրի գործակալության ֆինանսավորման և պլանավորման հանձնաժողով

Water Agency Land Use Committee

Ջրի գործակալության հողի օգտագործման հանձնաժողով

Water Agency Public Relations Committee

Ջրի գործակալության հանրային հարաբերությունների հանձնաժողով

Water Agency Water Resources Committee

Ջրի գործակալության ջրի ռեսուրսների հանձնաժողով

Water and Power Commissioners

Ջրի և էներգիայի հանձնակատարներ

Water and Power Department

Ջրի և էներգիայի բաժանմունք

Water and Power Employees Death Benefit Fund

Ջրի և էներգիայի աշխատողների մահվան նպաստների հիմնադրամ

Water and Power Employees Retirement Fund

Ջրի և էներգիայի աշխատողների թոշակի անցնելու հիմնադրամ

Water and Power Employees Retirement Plan

Ջրի և էներգիայի աշխատողների թոշակի անցնելու պլան

Water and Power Employees Retirement Plan (WPERP)

Ջրի և էներգիայի աշխատողների թոշակի անցնելու պլան (WPERP)

water and power revenue funds

ջրի և էներգիայի եկամտի ֆինանսական միջոցներ

water and power rights

ջրի և էներգիայի իրավունքներ

water association

ջրի ընկերակցություն

water auditor

ջրի աուդիտոր

water awareness fair

ջրի գիտակցման տոնավաճառ

water board director

ջրի վարչության տնօրեն

water board member

ջրի վարչության անդամ

water boardmember

ջրի վարչության անդամ

water chemist

ջրի քիմիկոս

water code

ջրի օրենսգիրք
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water committee

ջրի հանձնաժողով

water conservation specialist

ջրի պահպանման մասնագետ

water conservationist

ջրի պահպանող

water department

ջրի բաժանմունք

water director

ջրի տնօրեն

water district

ջրի վարչաշրջան

Water District Special Election

Ջրի վարչաշրջանի հատուկ ընտրություն

water division manager

ջրի բաժնի մենեջեր

water energy analyst

ջրի էներգիայի վերլուծող

water engineer

ջրի ճարտարագետ

water environmental liaison coordinator

ջրի մթնոլորտային կապի համակարգող

water experience

ջրի փորձառություն

water experiment

ջրի փորձարկում

water facilities planner

ջրի հարմարությունների պլանավորող

water flow management plan

ջրի հոսքի կառավարման ծրագիր

water frontage

ջրի ճակատամաս

water institute director

ջրի ինստիտուտի տնօրեն

water legislation representative

ջրի օրենսդրության ներկայացուցիչ

water manager

ջրի մենեջեր

water master

ջրի վարպետ

water plant operator

ջրի գործարանի օպերատոր

water policy analyst

ջրի քաղաքականության վերլուծող

water pollution technician

ջրի աղտոտման տեխնիկ

water purification representative

ջրի մաքրագործման ներկայացուցիչ

water quality

ջրի որակ

water reclamation engineer

ջրի վերականգնման ինժեներ

water replenishment district

ջրի համալրման վարչաշրջան

Water Replenishment District of Southern California

Հարավային California-ի Ջրի համալրման վարչաշրջան

water resources

ջրի ռեսուրսներ

Water Resources and Conservation Committee

Ջրի ռեսուրսների և պահպանման հանձնաժողով

water reuse program

ջրի վերօգտագործման ծրագիր

water revenue fund

ջրի եկամտի հիմնադրամ

water rights

ջրի իրավունքներ

water safety

ջրի անվտանգություն

water scientist

ջրի գիտնական

water supply

ջրամատակարարում

water supply system

ջրի մատակարարման համակարգ

water systems

ջրի համակարգեր

water testing regular

սովորական ջրի փորձարկում

water treatment

ջրի մաքրում

water usage level

ջրի օգտագործման մակարդակ

water utility

ջրի ծառայություն

waterfront

քաղաքի ջրափնյա բաժին
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watershed

ջրբաժան

watershed protection

ջրբաժանի պահպանում

watershed science laboratory

ջրբաժան գիտության լաբորատորիա

waterworks supervisor

ջրային աշխատանքների վերակացու

ways and means

ձևեր և միջոցառումներ

web site

կայքէջ

web site designer

կայքէջի դիզայներ

webmaster

վեբմաստեր

wedding coordinator

հարսանիքի համակարգող

welder

եռակցող

welding

եռակցում

Welfare and Institutions Code

Բարեկեցության և հիմնարկների օրենսգիրք

welfare worker

բարեկեցության աշխատող

well-being

բարօրություն

West Basin Water District board member

Արևմտյան ավազանի ջրի շրջանի վարչության անդամ

Western Association of Schools and Colleges (WASC)
Committee

Դպրոցների և քոլեջների արևմտյան ընկերակցության (WASC) հանձնաժողով

Western Association of Schools and Colleges Committee

Դպրոցների և քոլեջների արևմտյան ընկերակցության (WASC) հանձնաժողով

Western Urban Consumer Price Index

արևմտյան քաղաքային սպառողի գների ցուցանիշ

Western Waters Canoe Club

Արևմտյան ջրերի մակույկների ակումբ

wetland

ջրատարածք

wheelchair accessible

սայլակի համար մատչելի

where feasible

որտեղ հնարավոր է

whereas

մինչդեռ

Who’s Who

Ով ով է

wholesale businessman

մեծածախ գործարար

wholesale grocery manager

մեծածախ նպարեղենի խանութի մենեջեր

wholesaler

մեծածախ առևտրական

widow

այրի կին

widower

այրի տղամարդ

wildlife

վայրի բնություն

Wildlife Conservation Board

Վայրի բնության պահպանման խորհուրդ

Wildlife Conservation Law of 1947

1947թ.-ի վայրի բնության պահպանման օրենք

wildlife conservation partnership

վայրի բնության պահպանման գործընկերություն

wildlife corridor conservation authority

վայրի բնության միջանցքի պահպանման իշխանություն

wildlife habitats

վայրի բնության ապրելավայր

willing seller

պատրաստակամ վաճառող

winegrower

խաղողագործ

winery owner

գինեգործարանի սեփականատեր

WINGS

WINGS

WINGS (Women In Need Growing Strong)

WINGS (Ուժեղացող կարիքավոր կանայք)

wire

լար

wiretapping

գաղտնալսում

withdrawal

հանելը
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withdrawal of nominating petition

առաջադրման խնդրագրի հանելը

witness intimidation

վկայի վախեցնելը

women club

կանանց ակումբ

Women for Education Excellence

Կանայք՝ կրթական գերազանցության համար

Women In Need Growing Strong

Ուժեղացող կարիքավոր կանայք

Women Lawyers Association of Los Angeles

Los Angeles-ի Կին իրավաբանների ընկերակցություն

women's rights organizer

կանանց իրավունքների կազմակերպիչ

women's studies educator

կանանց ուսումնասիրությունների ուսուցիչ

word limit

բառերի սահման

word processor

բառամշակիչ

work based learning coordinator

աշխատանքի վրա հիմնված ուսման համակարգող

worker

աշխատող

Workers' Compensation

աշխատողների փոխհատուցում

Workers' Compensation benefits

աշխատողների փոխհատուցման նպաստներ

workers' rights attorney

աշխատողների իրավունքների փաստաբան

WorkSource Center

Աշխատանքի աղբյուրի կենտրոն

world-recognized recreational

աշխարհահռչակ հանգստի

world-recognized recreational opportunities

աշխարհահռչակ հանգստի առիթներ

WPERP

Ջրի և էներգիայի աշխատողների թոշակի անցնելու պլան

write-in

գրավոր առաջադրված

write-in ballot

գրավոր առաջադրված քվեաթերթիկ

write-in ballot secrecy sleeve

գրավոր առաջադրված քվեաթերթիկի կցորդիչ

write-in ballot stub

գրավոր առաջադրված քվեաթերթիկի ստացական

write-in campaign

գրավոր առաջադրելու արշավ

write-in candidate

գրավոր առաջադրված թեկնածու

write-in portion of gray secrecy envelope

մոխրագույն գաղտնի ծրարի գրավոր առաջադրելու բաժին

write-in vote

գրավոր առաջադրված քվեարկություն

writer

գրող

written authorization

գրավոր լիազորություն

x-ray technologist

ռենտգենյան ճառագայթների տեխնոլոգ

yards and setbacks

բակեր և գույքի գծից հեռավորություն

years of service

ծառայության տարիներ

yes

այո

YMCA Board

YMCA-ի խորհուրդ

you have the right to

դուք իրավունք ունեք

Young Americans Drill Team

Երիտասարդ ամերիկացիների մարզական վարժությունների թիմ

your polling place may have changed

ձեր քվեարկության վայրը կարող է փոխված լինել

youth advisor

երիտասարդական խորհրդատու

Youth and Family Master Plan

Երիտասարդության և ընտանիքի գլխավոր պլան

youth authority chaplain

երիտասարդական իշխանության քահանա

youth conference

երիտասարդական կոնֆերանս

youth instructor

երիտասարդական հրահանգիչ

youth master plan

երիտասարդական գլխավոր պլան
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youth partnership

երիտասարդական գործընկերություն

youth program

երիտասարդական ծրագիր

youth program coordinator

երիտասարդական ծրագրի համակարգող

youth services

երիտասարդական ծառայություններ

Youth Summer Activities

Երիտասարդական ամառնային գործունեություն

youth worker

երիտասարդական աշխատող

youthful

պատանեկան

YWCA Bright Futures

YWCA-ի Փայլուն ապագաներ

zero tolerance approach

զրո հանդուրժողության մոտեցում

zero tolerance policies

զրո հանդուրժողության քաղաքականություններ

zip code

ինդեքս

zone

գոտի

zoning

գոտիների բաժանում

zoning map

գոտիների բաժանման քարտեզ

zoning practice

գոտիների բաժանման գործադրություն

zoning regulations

գոտիների բաժանման կանոնակարգեր

zoo commission

գազանանոցի հանձնաժողով
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