ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ ԲՈԼՈՐ
ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱՐ
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱՏԻՊ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
2020 թ. Լոս Անջելեսի վարչաշրջանը կանցնի նոր քվեարկության նախատիպի որը թույլ է տալիս ընտրողները
քվեարկել Վարչաշրջանի ցանկացած Քվեարկության Կենտրոնում:

• Հարմարավետ, անվտանգ եւ մատչելի
քվեարկության կենտրոնները առկա են 11 օր:

• Նորարար տեխնոլոգիաի եւ բարձրակարգ
անվտանգության ապահովում:

• Փոստային Քվեարկութեան Ներքծելու վայրերը
առկա են 29 օր:

• Կայքի աշխատակիցներ, որոնք օգնություն
են ցուցաբերում բազմաթիվ լեզուներով

• Նույն օրը ընտրողների գրանցման
թույլատրություն:

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԱՄԵՐԻԿԱՑՆԵՐԻ ՕՐԵՆՔԻ (ADA) ՄԱՏՉԵԼԻՊՒԹՅԱՆ
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
Բոլոր հնարավորությունները պետք է բավարարեն ADA պահանջները, ներառյալ`
• ADA (հաշմանդամ աﬔրիկացիների օրենք) հասանելի է ուղին
ճանապարհորդության փողոցից/հանրային տրանսպորտից ﬕնչեվ
գլխավոր մուտք:
• 32"լայն դուռներ:
• ADA- ն (հաշմանդամ աﬔրիկացիների օրենք) նշանակված զուգարան:
• Կայքում նախատեսված ADA- ի (հաշմանդամ աﬔրիկացիների օրենք)
կայանատեղ:
• Սայլակով ազատ մուտք առանց արքելաքների կամ խոչընդոտուﬓերի:

ԷՆԵՐԳԻԱ ԵՎ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ԿԱՊ
Բոլոր սենյակները, բացի պահեստի
սենյակներից, պետք է հասանելի լինեն
էներգիաի վարդակիցի և ինտերնետի:
Ինտերնետ հասանելիությունը կարող է լինել,

• Կոշտ լարված (DSL, մալուխ, մանրաթել)
• Անլար Հավատարմութուն (Wi-Fi)
• Բջջային լայնաշերտ անլար (LTE, 4G)

ՀԱՎԱՍՏԻԱՑՆԵԼՈՒ ԱՅԼ
ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
• Կայքի ﬔջ ավտոկայանատեղերը
մատչելի են:
• Հասարակական տարանցման
հարմարավետ մուտք
• Աշխատանքային ժաﬔրը
• Դրները կողպեքներով սենյակներ
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ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ ԲՈԼՈՐ
ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱՐ
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՆԵՐՔԻՆ ՉԱՓԵՐԸ
Տարածքը կարող է լինել ﬔկ ﬔծ սենյակ կամ բազմակի, նախընտրելի հարակից սենյակ:
Ընտրական կենտրոնը բաղկացած է 6 հստակ տարածքներից.

• Ընտրող Գիծի/Հերթի Տարածքը
• Ստուգման Տարածք

• Քվեաթերթիկի Նշարկման Սարքի Տարածքը
• Փոստով Քվեարկության Տարածքը

• Կրպակային Տարածք
• Պահեստային Տարածք

Այս հստակ տարածքները նախընտրելի կլինեն նույն սենյակում, սակայն հնարավոր է
ունենալ պահեստային տարածք և առանձին ընտրող գիծի/հերթի տարածք:
Ստորեւ բերված քառակուսի վոտքի պահանջները կարող են բավարարվել վերևումև
նշված յուրաքանչյուր առանձին / հստակ տարածքների չափով:
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՉԱՓԵՐԸ
Փոքր

Միջին

1,050 քառ. Վոտք.*

2,450 քառ. Վոտք.*

* քառակուսի վոտքը մոտավոապես է

Մեծ Քվեարկության Կենտրոնի Կոնֆիգուրացիաի Օրինակ
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Մեծ
2,450 քառ. Վոտք.*

