ԴԱՐՁԵՔ
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱՄԱՎՈՐ

• Ներկայացրեք ձեր համայնքը
• Աջակցեք ժողովրդավարությունը
Օգնեք ընտրողներին
•
• Եղեք ընտրությունների օրվա ﬕ մասը
Դիﬔք համացանցի ﬔջոցով LAvote.net
կամ զանգահարեք (800) 815-2666 տարբերակ 7
Դիմումը գտնվում է հակարակ էջում

Վաստակեք ﬕնչև $240 Օրը
LAvote.net

Ընտրության կամավորի դիմում
Խնդրում ենք տպագրեք հստակորեն
Օրինական անունը: Անունը ______________________________ ﬕջին անվան սկզբնատառը ____ Ազգանուն_____________________
Տան հասցեն: ________________________________________________________Քաղաքը: _____________Փոստային ինդեքսը: ________
Փոստային հասցեն (Եթե տարբերվում է տան հասցեից): _________________ Քաղաքը: _____________Փոստային ինդեքսը: ________
Աշխատանքային հասցեն: ____________________________________________Քաղաքը: _____________Փոստային ինդեքսը: ________
տան հեռախոսահամար: ______________________ Բջջային կամ այլընտրանքային հեռախոսահամար: _______________________
Էլ. Փոստ: ______________________________
Ծննդյան ամսաթիվը: Աﬕսը: __ __ Օրը: __ __ Տարին: __ __ __ __

Դուք երբրվիցե ծառայել եք որպես ընտրության կամավոր (ընտրատեղամասի աշխատակից)? Այո _____ Ոչ _____
Դուք խոսում և հասկանում եք այլ լեզու (ներ), անգլերենից բացի: Այո _____ Ոչ _____Եթե այո, ինչ լեզու (ներ) _______________
Դուք տրանսպորտային ﬕջոցներ ունեք? Այո _____ Ոչ _____

Խնդրում ենք նշեք, եթե դուք կարող եք կամավոր աշխատէլ այս վայրերից որեւէ ﬔկում, եթե ոչ, ﬔնք դեռ ձեր օգնությանը կարիք
ունենք: (Խնդրում ենք նշեք):

Agoura Hills

Carson

)PMMZXPPE

Azusa

Compton

Monrovia

Sylmar

Inglewood

Pacific Palisades

Torrance

Culver City

Long Beach

Santa Monica

Van Nuys

Beverly Hills

Glendale

Los Angeles

Saugus

Venice

Calabasas

Hawthorne

Malibu

Sherman Oaks

Woodland Hills

Ծովափնյա քաղաքներ
(Հարավային ծովածոցի տարացք)

əʌʏʙʔʂʔɸʌʂʍʞɊʗɼʙʋʏʙʖʛʌɸʍ

Ես առնվազն 18 տարեկան եմ կամ ավելի. Այո _____ Ոչ _____
Ես հավաստում եմ, որ ես California-ում գրանցված ընտրող եմ ____ կամ օրէնսդրացված քարտով (Green Card Holder), Միացյալ
Նահանգների օրինական մշտական բնակիչ եմ: Ես ընտրությունների օրը կարող եմ կամավոր աշխատել ժամը 6: 00-ից ﬕնչեւ 9: 30-ը:
Այո _____ Ոչ _____
Անհատներ, ովքեր գրանցված են որպես սեռական հանցագործներ, չեն կարող կամավոր լինել:.
Ստորագրություն: ___________________________________________

For RR/CC

Ուղարկեք լրացրած դիմումը:

office use only:

Los Angeles County Registrar Recorder/County Clerk
12400 Imperial Hwy
Pollworker Services Section Room 6211
Norwalk, CA 90650

Voter #ID: ___________ Supervisorial District: __________

Կամ ուղարկեք ֆաքսով այս համարին (562) 462-3031

Outreach: _______ Polls: _____

Home Precinct: __________
Assigned Precinct: _______________ Date: __________

Հարցերի համար զանգահարեք (800) 815-2666 տարբերակ 7
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