
Ընտրողների գրանցում անօթևանության մեջ գտնվող անձանց համար

Կալիֆորնիայի 
բնակիչ եք

18+

ԿԱՐԵՒՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650

Ընտրողները կարող են աջակցություն ստանալ ընտրողների գրանցման քարտը լրացնելիս: Ընտրողին օգնող անձը պետք 
է լրացնի «Արդյո՞ք ինչ-որ մեկն օգնեց ձեզ» լրացնել կամ հանձնել ընտրողների գրանցման քարտի այս ձևի բաժինը:

Բաժին 3 – CA վարորդական վկայական, CA նույնականացման քարտ # կամ սոցիալական քարտի #. 
Եթե ընտրողը չունի կամ չի հիշում այս տեղեկատվությունը, նա դեռ կարող է գրանցվել և քվեարկել: Սա ընտրովի է:

Բաժին 4 – Նկարագրեք ձեր բնակության վայրը.
Լրացրեք՝ հնարավորինս լավ նկարագրելով գտնվելու վայրը: Առնվազն օգտագործեք խաչմերուկներ:

Օրինակ՝ Լոս Անջելես փողոցի և 23-րդ փողոցի հյուսիս-արևմտյան անկյունում գտնվող այգում:

Բաժին 5 – Փոստային հասցե.
Լրացրեք այն հասցեն, որտեղ ստանում եք փոստը:

Օրինակ՝ տարբեր կազմակերպություններ թույլ են տալիս օգտագործել իրենց հասցեը։
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LOS ANGELES ՎԱՐՉԱՇՐՋԱՆ

ԳՐԱՆՑՈՂ-ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՀՈՂ/ՎԱՐՉԱՇՐՋԱՆԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՐԱՆՑՎԵԼ ՔՎԵԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ.

ԱՄՆ-ի 
Քաղաքացի եք

18 տարեկան կամ ավելի 
բարձր տարիքի 

անձնավորություն եք

Ներկայումս դատարանի 
կողմից քվեարկելու համար 
հոգեպես անգործունակ չեք 

ճանաչվել



LAX / Courthouse 

Florence / Firestone (Ժամանակավոր փակ է) Van Nuys

Lancaster

Ով կարող է դիմել.

Վճարում
$32 վճար ծննդյան վկայականի համար

1.

Լրացուցիչ հարցերի համար. Կապվեք Գրանցող-
Արձանագրություն Պահող/Վարչաշրջանի Քարտուղարի 
հետ (800) 201-8999, տարբերակ 1 հեռախոսահամարով:

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650
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Կգանձվի $1.75  լրացուցիչ սպասարկման 
վճար

BRANCH OFFICES (Մասնաճյուղային գրասենյակներ) 
Ծառայությունները միայն ժամադրությունով 
East Los Angeles

12400 Imperial Hwy. Norwalk, CA 90650 LAVOTE.GOV

ԴԻՄՈՒՄ ԾՆՆԴՅԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

NORWALK (Գլխավոր գրասենյակը)
Ծառայությունները միայն ժամադրությունով 

Շենք B

Սենյակ 12

Գրասենյակ 101

6-րդ հարկ

Գրանցվողը կամ գրանցվողի ծնողը/օրինական 
խնամակալը

Երեխան, տատիկը, պապիկը, թոռը, քույրը, եղբայրը, 
ամուսինը,  կամ գրանցված անձնավորությունը տնային 
զույգընկերը

Կանխիկ

Չեկ / Դրամական պատվեր

Վճարումը գրեք Գրանցող-Արձանագրություն Պահող/
Վարչաշրջանի Քարտուղարին

Վարկային / դեբետային քարտ

Առկա են հետեւյալ տարիները.

ԱՄՆ քաղաքացիների ծննդյան վկայականներ, որոնք ծնվել 
են Լոս Անջելեսի վարչաշրջանում 1905 թվականից մինչ օրս։

Մեքսիկայից ծննդյան վկայականների համար դիմեք 
Մեքսիկայի հյուպատոսություն 213-351-6800 
հեռախոսահամարով:

Կանխավճարից ազատվելու համար.

Անօթևանների ծառայություններ մատուցող 
գործակալությունների համար, որոնք օգնում են 
անօթևան անհատներին.

Լրացրեք անօթևան կարգավիճակի վկայականը վճարից 
ազատված ծննդյան վկայականի վավերացված պատճենի 
համար: Տարեկան կարող է պահանջվել մինչև 3 օրինակ: 
Այս ձևաթուղթը տրամադրվում է Կալիֆորնիայի 
Հանրային առողջության դեպարտամենտի կողմից:

Անհատները կարող են ձևաթուղթը վերցնել վերեւում նշված 
ցանկացած գրասենյակ (միայն ժամադրությունով): 
Գործակալությունները կարող են նաև ուղարկել ձևաթղթեր: 
Ֆաքսը անընդունելի է, քանի որ անհրաժեշտ է բնօրինակ 
ստորագրություն:
*Փոստ ուղարկելիս պետք է ներառի նոտարի կողմից
հաստատված անձը հաստատող վկայական:

2.

Փոստ ուղարկելիս նշեք՝ ծննդյան վկայականը անձամբ 
կվերցվի, թե կամ հասցեն, որտեղ այն պետք է փոստով 
ուղարկվի:

3.

LOS ANGELES ՎԱՐՉԱՇՐՋԱՆ
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