
Քվեարկության կենտրոնի տեղավորման նախագիծ (VCPP). Վայրի տեղավորման գործիք 

Բարի՛ գալուստ։ 
Այս գործիքը կարելի է օգտագործել հետևյալի համար՝ 

1. Առաջարկել Քվեարկության կենտրոն կամ Քվեաթերթիկի հանձնման վայր 
2. Մեկնաբանել առկա առաջարկի վերաբերյալ 

Ի՞նչ է Քվեարկության կենտրոնը։ 
2020 թ.-ից սկսած՝ Los Angeles վարչաշրջանը ընտրատարածքներից անցում կկատարի դեպի Քվեարկության կենտրոններ։ 
Քվեարկողները կկարողանան գնալ վարչաշրջանի որևէ Քվեարկության կենտրոն՝ անձամբ քվեարկելու համար։ 
Քվեարկության կենտրոնները բաց կլինեն Ընտրության օրվանից առաջ մինչև 10 օր ժամկետով, օրական առնվազն 8 
ժամով, իսկ Ընտրությունների օրը՝ 7 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը։ Յուրաքանչյուր քվեարկության կենտրոնում Դուք կարող եք՝ 

• Անձամբ քվեարկել 
• Քվեարկել հասանելի քվեարկության մաքենայի միջոցով 
• Գրանցվել և քվեարկել միևնույն օրը 
• Հանձնել Ձեր փոստային քվեարկության քվեաթերթիկը 
• Ստանալ օգնություն և քվեարկության նյութերը տարբեր լեզուներով 

Ի՞նչ է Քվեաթերթիկի հանձնման վայրը։ 
Քվեաթերթիկի հանձնման վայրերը կտրամադրեն ապահով, հասանելի քվեաթերթիկների արկղներ, որոնք բաց կլինեն 
առնվազն աշխատանքային ժամերին՝ սկսած ընտրության օրվանից 28 օր առաջ։ 

Քվեարկության կենտրոնները և Քվեաթերթիկի հանձնման վայրերը պետք է որոշվեն՝ նկատի առնելով հետևյալը՝ 

• Հասանելիություն հաշմանդամ քվեարկողների համար (տեղաշարժման բացարձակ հասանելի ուղի՝ առանց 
մակարդակի կամ թեքության կտրուկ փոփոխությունների) 

• Տեղակայում բնակելի կենտրոնների մոտակայքում 
• Տեղակայում ցածր եկամուտով և փոքրամասնության լեզվով խոսող համայնքների մոտակայքում 
• Տեղակայում հասարակական տրանսպորտի մոտակայքում 
• Հասանելի և անվճար կայանում 

Ինչպիսի՞ վայրեր կարող են (և չեն կարող) լինել Քվեարկության կենտրոն։ 
Վայրերի տեսակներ, որոնք ԿԱՐՈՂ ԵՆ ծառայել որպես Քվեարկության կենտրոնի կամ Քվեաթերթիկի հանձնման վայր՝ 

• Դպրոցներ 
• Գրադարաններ 
• Քաղաքապետարաններ 
• Պաշտամունքի վայրեր 
• Տարանցիկ կենտրոններ 
• Համայնքային կենտրոններ 
• Արվեստի և մշակութային տարածքներ 
• Առևտրի կենտրոններ 
• Այլ հանրային շենքեր 
• Հանրային հրապարակներ 
• Հատուկ իրադարձություններ (սպորտային իրադարձություններ, գյուղացիական շուկաներ, մշակութային 

իրադարձություններ և այլն) 

Վայրերի տեսակներ, որոնք ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ծառայել որպես Քվեարկության կենտրոնի կամ Քվեաթերթիկի հանձնման վայր՝ 

• Մասնավոր առանձնատներ 
• Դարպասով փակված համայնքներ (բացառությամբ, եթե ամբողջ քաղաքն է փակված դարպասով և բնակչության 

քանակը 1000-ից ավելի է) 

Բոլոր անձանց համար ընտրական լուծումների (VSAP) վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք 
սեղմել այստեղ։ 

http://vsap.lavote.net/
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