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Լոս Անջելես վարչաշրջանի բանտերում բանտարկված որոշ կալիֆորնիացիներ դեռեւս իրավունք ունեն քվեարկելու։

 ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ԲԱՆՏԱՅԻՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՐՏԵՂ ՁԵԶ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՎԱԾ է

.

Ընտրողների գրանցման լրացված ձևաթղթերը, «Քվեարկեք փոստով» դիմումները և «Քվեարկեք փոստով» քվեաթերթիկները 
ապահով կերպով կտեղափոխվեն Գրանցման գրասենյակ փոխանձնակազմի կամ ԱՄՆ փոստային ծառայության կողմից:

 ԱԶԱՏ ԵՔ ԱՐՁԱԿՎԵԼ ԿԱԼԱՆՔԻՑ
• Նորից գրանցվեք քվեարկելու համար, երբ ազատ արձակվեք կալանքից:.
• Գրանցման ձևերը հասանելի են հանրային գրադարանների և պետական գրասենյակների մեծ մասում կամ առցանց՝

LAVOTE.GOV-ում
• Եթե դուք ազատ եք արձակվել նախքան ձեր «Փոստով քվեաթերթիկը» ստանալը, ընտրությունների օրը գնացեք քվեարկության

կենտրոն և խնդրեք ժամանակավոր քվեաթերթիկ:
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ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԵՎ ՔՎԵԱՐԿԵԼ.

Դուք կարող եք գրանցվել քվեարկելու համար և քվեարկել, եթե դուք՝

• Միացյալ Նահանգների քաղաքացի և Կալիֆորնիայի բնակիչ եք,
• Ընտրությունների օրը 18 տարեկան կամ ավելի բարձր տարիքի անձնավորություն եք,
• Չեք ազատազրկված նահանգային և դաշնային բանտում քրեական հանցագործության համար, և
• Ներկայումս դատարանի կողմից քվեարկելու համար հոգեպես անգործունակ չեք ճանաչվել

• Վարչաշրջանային բանտում.
- Զեղծարար պատիժ կրելը (զանցանքը

երբեք չի ազդում ձեր ընտրելու
իրավունքի վրա)

- Որովհետև ազատազրկումը
պայմանական պայման է (զանցանք կամ
հանցանք)

- Հանցագործության պատիժ կրելը
- Դատավարության սպասում

• Փորձաշրջանի ընթացքում
• Պայմանական վաղաժամկետ ազատման

ընթացքում
• Պարտադիր վերահսկողության ընթացքում
• Հետազոտման համայնքի վերահսկողության

ընթացքում
• Դաշնային վերահսկվող ազատման

ընթացքում
• Անչափահասների խնամակալության

դատավճիռ ունեցող անձ

Ներկայումս նահանգային կամ դաշնային 
բանտարկություն է կրում հանցանքի համար 
ազատազրկված՝ է

• Պետական բանտում
• Դաշնային բանտում
• Վարչաշրջանային բանտում կամ

այլ ուղղիշ հաստատությունում*

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. Երբ ավարտեք ձեր ժամկետը, ձեր ընտրելու 
իրավունքը կվերականգնվեն. այնուամենայնիվ, դուք պետք է 
գրանցվեք առցանց registertovote.ca.gov կայքում կամ լրացնելով  
ընտրողների գրանցման թղթային քարտը:

*Կալիֆորնիայի Քրեական օրենսգրքի 2910 բաժինը թույլ է տալիս Կալիֆորնիայի ուղղիչ և 
վերականգնողական վարչությանը (CDCR) համաձայնություններ կնքել տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների հետ՝ հանցագործներին վարչաշրջանի բանտում կամ այլ ուղղիշ 
հաստատությունում տեղավորելու համար: Նահանգային բանտային պատիժ կրող անձին, ով այս 
հանգամանքներում տեղավորված է տեղական բանտում կամ այլ հաստատությունում, իրավունք 
չունի գրանցվել և քվեարկել:

1. Լրացրեք բանտարկյալների դիմումի ձևը` նշելով «Քվեարկության մասին տեղեկություններ» վանդակը: Ձեզ հետ կկապվի
քվեարկության համակարգողը: Քվեարկելու համար դուք պետք է գրանցվեք ընտրությունների օրվանից առնվազն 15 օր
առաջ:

2. Լրացրեք ընտրողների գրանցման քարտը և «Քվեարկեք փոստով» հավելվածը: Ներառեք ձեր ամրագրման # համարը
յուրաքանչյուրի համար Վերադարձեք և՛ հաստատության քվեարկության համակարգողին, և՛ նրանց նշանակված անձին,
կամ տրամադրեք ձեր սեփական փոստային առաքումը և վերադարձը ԱՄՆ փոստով

3. Երբ ստանաք ձեր քվեաթերթիկը, նշեք ձեր ընտրությունը և վերադարձրեք այն հաստատության քվեարկության
համակարգողին կամ նրանց նշանակված անձին:

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650 LAVOTE.GOV
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ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԳՐԱՆՑՎԵԼ ԵՎ ՔՎԵԱՐԿԵԼ.

LOS ANGELES ՎԱՐՉԱՇՐՋԱՆ
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