
САНАЛ ӨГӨХӨӨР ЧӨЛӨӨ АВАХ
Санал Өгөх Төвүүд сонгуулийн өдрөөс 10 хоногийн өмнө 10:00-19:00 цагийн хооронд 
нээлттэй байна. Сонгуулийн Өдөр эдгээр цагийг өглөөний 7:00 цагаас оройн 20:00 цаг 
хүртэл сунгадаг.
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LOS ANGELES ТОЙРОГ
БҮРТГЭГЧ-ТЭМДЭГЛЭГЧ/ТОЙРГИЙН АЖИЛТАН 

Хэрэв та энэ хугацаанд ажил 
дээрээ байхаар төлөвлөж байгаа 
бөгөөд ажлын бус цагаар муж 
даяарх сонгуульд санал өгөх 
хангалттай цаг байхгүй бол 
Калифорнийн хууль танд 
цалингаа алдахгүйгээр санал 
өгөхдөө хоёр цаг хүртэл чөлөө 
авах боломжийг олгодог.

Та санал өгөхөд их цаг зарцуулж 
болох ч тухайн хугацааны зөвхөн 
хоёр цагийн төлбөрийг төлнө.

Таны санал өгөх чөлөө нь ажил 
олгогчтойгоо өөр тохиролцоо 
хийхээс бусад тохиолдолд 
ердийн ажлын ээлжээсээ 
хамгийн бага цагийн чөлөө авах 
боломжтой ажлын ээлжийн эхэнд 
эсвэл төгсгөлд байж болно. 

Сонгууль болохоос ажлын гурван 
өдрийн өмнө танд санал өгөх 
чөлөө авах шаардлагатай гэж 
үзвэл сонгууль болохоос ажлын 
хоёроос доошгүй хоногийн өмнө 
ажил олгогчдоо мэдэгдэх ёстой.
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Ажилтнууд ажлын бус цагаар 
санал өгөх хангалттай цаг 
байхгүй тохиолдолд л санал 
өгөхдөө цалинтай чөлөө авах 
эрхтэй. Энэ хуулиар ажлын 
улмаас санал өгөх боломжгүй 
ажилчдад санал өгөх боломжийг 
олгохоор тусгасан.

Санал асуулга Сонгуулийн Өдөр 
өглөөний 07.00-20.00 цагийн 
хооронд нээлттэй байна.

Ажилчдад санал өгөхөд 
шаардагдах хэмжээний хугацаа 
өгч болох ч дээд тал нь хоёр 
цагийн цалинг олгоно.

Ажил олгогчид ажилчдаасаа 
санал өгөхөд нэмэлт чөлөө авах 
шаардлагатай гэдгээ урьдчилан 
мэдэгдэхийг шаардаж болно.

Ажил олгогчид зөвхөн ажилтны 
ээлжийн эхэн эсвэл төгсгөлд 
чөлөө авахыг шаардаж болно.

АЖИЛ ОЛГОГЧИД ӨГӨХ АЖИЛТНЫ САНАЛ 
ӨГӨХ ЧӨЛӨӨ АВАХ ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

КАЛИФОРНИГИЙН СОНГУУЛИЙН КОД БҮЛЭГ 14000 

Мужийн хууль (Калифорни мужийн сонгуулийн хуулийн 
хэсэг 14001) нь ажил олгогчид ажилчдадаа муж даяарх 
сонгуульд санал өгөх зорилгоор цалинтай чөлөө авах 
заалтын талаар анхааруулсан мэдэгдэл байршуулахыг 
шаарддаг.

Энэхүү мэдэгдлийг сонгууль бүрийн өмнө 10-аас 
доошгүй хоног ажлын байранд, боломжтой бол 
ажилчид ажлын байрандаа ирж, гарч байгаа 
харагдахуйц өөр бусад газарт ил тод байрлуулсан 
байх ёстой.

Хэрэв танд энэ мэдэгдэл болон сонгуультай холбоотой 
бусад мэдээллийн талаар асуух зүйл байвал Төрийн 
нарийн бичгийн даргын сонгогчдын шууд утсаар (800) 
345-VOTE (8683) утсаар холбогдоно уу.
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