
ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿ
Քվեարկության կենտրոնները բաց են քվեարկության օրվանից մինչև 10 
օր առաջ առավոտյան 10-ից մինչև երեկոյան 7-ը: Ընտրությունների օրը 
այդ ժամերը երկարաձգվում են առավոտյան 7-ից մինչև երեկոյան 20-ը:
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Եթե դուք պետք է աշխատավայրում լինեք այդ 
ժամանակահատվածում, և աշխատանքային 
ժամից դուրս բավարար ժամանակ չունեք 
նահանգային ընտրություններում քվեարկելու 
համար, Կալիֆորնիայի օրենքը թույլ է տալիս 
Ձեզ քվեարկելու համար մինչև երկու ժամ 
ազատ ժամ վերցնել՝ առանց որևէ 
աշխատավարձ կորցնելու:

Դուք կարող եք այնքան ժամանակ 
հատկացնել, որքան անհրաժեշտ է 
քվեարկելու համար, բայց այդ ժամանակից 
միայն երկու ժամը կվճարվի:

Քվեարկության համար ձեր ազատ ժամը 
կարող է լինել միայն ձեր սովորական 
աշխատանքային հերթափոխի սկզբում կամ 
վերջում, անկախ նրանից, թե որն է 
քվեարկության համար ամենաշատ ազատ 
ժամանակը և ձեր սովորական 
աշխատանքային հերթափոխից ամենաքիչը, 
եթե այլ պայմանավորվածություն չանեք ձեր 
գործատուի հետ:

Եթե ընտրություններից երեք աշխատանքային 
օր առաջ կարծում եք, որ քվեարկելու համար 
ձեզ ազատ ժամ է հարկավոր, դուք պետք է այդ 
մասին տեղեկացնեք ձեր գործատուին 
ընտրություններից առնվազն երկու 
աշխատանքային օր առաջ:
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Աշխատակիցները կարող են 
քվեարկության համար վճարովի 
արձակուրդ ստանալ միայն այն 
դեպքում, եթե նրանք աշխատանքային 
ժամից դուրս բավարար ժամանակ 
չունեն քվեարկելու համար: Օրենքի 
նպատակն է հնարավորություն 
ընձեռել քվեարկելու այն 
աշխատողներին, ովքեր չեն 
կարողանա դա անել իրենց 
աշխատանքի պատճառով:

Ընտրատեղամասերը բաց են 
առավոտյան 7:00-ից մինչև 20:00-ն: 
ընտրությունների օրը։

Աշխատակիցներին կարելի է տալ 
այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ 
է քվեարկելու համար, սակայն 
վճարվում է առավելագույնը երկու 
ժամ։

Գործատուները կարող են պահանջել, 
որ աշխատակիցները նախապես 
ծանուցեն, որ քվեարկության համար 
լրացուցիչ արձակուրդի կարիք 
կունենան:

Գործատուները կարող են պահանջել 
արձակուրդ վերցնել միայն աշխատողի 
հերթափոխի սկզբում կամ վերջում:

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻՆ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱԶԱՏ ԺԱՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

CALIFORNIA ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԲԱԺԻՆ 14000
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Նահանգի օրենքը (Կալիֆորնիայի ընտրական 
օրենսգրքի բաժին 14001) պահանջում է, որ 
գործատուները ծանուցում ուղարկեն իրենց 
աշխատակիցներին՝ խորհուրդ տալով նրանց 
վճարովի արձակուրդ վերցնելու դրույթների 
մասին՝ նահանգային ընտրություններում 
քվեարկելու նպատակով:

Այս ծանուցումը պետք է տեսանելիորեն 
փակցվի աշխատանքի վայրում, եթե դա 
հնարավոր է, կամ մեկ այլ վայրում, որտեղ այն 
կարելի է տեսնել, քանի որ աշխատակիցները 
գալիս և գնում են իրենց աշխատավայր, 
յուրաքանչյուր նահանգային 
ընտրություններից ոչ պակաս, քան 10 օր 
առաջ:

Եթե ունեք հարցեր այս ծանուցման կամ 
ընտրությունների հետ կապված այլ 
տեղեկությունների վերաբերյալ, խնդրում ենք 
կապվել պետքարտուղարի ընտրողների թեժ 
գծի հետ (800) 345-VOTE (8683):
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