
Ընտրատարածքների վերագծման հարցերով Լոս Անջելես

քաունթիի քաղաքացիների հանձնաժողով

(Los Angeles County Citizens Redistricting Commission, CRC)
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Ո՞րն է ԼԱ քաունթիի ընտրատարածքների

վերագծման խնդրին մոտեցումը
Նախկին մոտեցումը

▪ Լոս Անջելես քաունթիի Հոգաբարձուների 
խորհուրդը զուտ խորհրդատվական բնույթի 
մարմին էր ստեղծել՝ Սահմանների 
վերագծման կոմիտե (Boundary Redistricting 
Committee, BRC), որի նպատակն էր՝ 
ուսումնասիրել սահմանների առաջարկվող 
փոփոխությունները։

▪ Հոգաբարձուների խորհուրդը, նախքան 
վերագծված սահմանների վերջնական 
տարբերակը հաստատելը, կարող էր դրանում 
փոփոխություններ անել։

Նոր մոտեցումը՝ California SB 2016-ի 
ներքո

▪ Ընտրատարածքների վերագծման 
հարցերով քաղաքացիների հանձնաժողովի 
ստեղծում, որի նպատակն է՝ առաջիկա 10 
տարվա համար գծել 5 հոգաբարձական 
շրջանի սահմանները։

▪ Գործում է Խորհրդից անկախ։

▪ Բավարար կերպով արտացոլում է 
Քաունթիի ժողովրդագրական 
բազմազանությունը։
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5 նոր գծված 
Հոգաբարձական շրջան



Մեր արժեքները

Հաշվետվողականություն․ Լոս Անջելես քաունթիի բոլոր ընտրողներին ծառայելու՝ մեր 
առաքելության մեջ մենք հաշվետու ենք գործընթացին ու ինքներս մեզ։

Թափանցիկություն․ Տարածքների վերագծման բոլոր հարցերում մենք հանձնառու ենք 
թափանցիկության պահպանմանը։

Անաչառություն․ Մենք ուշադիր ենք, նպատակային, արդարամիտ ու անկողմնակալ, և 
ակտիվորեն կդիմադրենք ցանկացած անպատշաճ միջամտության, որպեսզի 
հոգաբարձական շրջանների սահմաններն արդարաբար գծվեն։ 

Ամբողջականություն․ Մենք ազնիվ ենք, ճշմարտախոս, էթիկական, սկզբունքային, 
հարգալիր և արհեստավարժ։

Ներառականություն ու սեփականության զգացում․ Մենք ձգտում ենք ստեղծել  ու առաջ 
մղել պատկանելության իրական զգացում և վերացնել արգելքները՝ հանրության հետ 
կապի, ներգրավվածության ու հանրային կարծիքը հաշվի առնելու հարցերում լինելով 
նպատակային, վճռական ու արդյունավետ։
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Ինչու է շրջանների վերագծումը կարևոր
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▪ Տեղական մակարդակով, պարբերաբար 
շրջանների վերասահմանումն ու սահմանների 
վերագծումը կարևոր է հետևյալ նպատակով․

▪ Վերահավասարակշռել շրջանների 
բնակչության քանակը

▪ Ապահովել Հոգաբարձուների խորհրդի 
կողմից Քաունթիի բազմազան 
ժողովրդագրության արտացոլումը

▪ Ձևավորել շրջաններ, որոնք բնակչության 
քանակի առումով բավարար չափով 
հավասար են

▪ Ձեզ հնարավորություն տալ քվեարկել Ձեր 
նախընտրած հոգաբարձուի օգտին



Ինչու է շրջանների

վերագծումը կարևոր

▪ Հոգաբարձուների խորհուրդը պետք է 
արձագանքի բնակիչների 
նախընտրություններին ու կարիքներին․

▪ Հանրային քաղաքականություն՝ 
կյանքի որակը բարելավելու 
նպատակով

▪ Ձեր համայնքում ծառայությունների 
ու ռեսուրսների տրամադրում

▪ Հանրային առողջության ու 
հանրային բժշկական 
կենտրոններ

▪ Հանրային սոցիալական 
ծառայություններ

▪ Շերիֆ
▪ Քաղաքային ծառայություններ 

ոչ-ինկորպորացված 
տարածքներին ու 
պայմանագրային քաղաքներին

▪ … և շատ այլ հանրային 
ծառայություններ
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ԱՄՆ Մարդահամարի 
գնահատականներ,
Հուլիսի 1, 2019 (V2019)

10,039,107
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ԱՄՆ ամենամեծ բնակչություն 
ունեցող քաունթին․ 10 միլիոն 
բնակիչ՝ Կալիֆորնիայի 
բնակչության 25%-ը

Էթնիկապես ամենաբազմազան 
կազմ ունեցող ԱՄՆ քաունթին

88 քաղաք ու 100+ ոչ-
ինկորպորացված տարածք

Լոս Անջելես քաղաքը 
բնակչության թվով երկրորդն է՝ 
4 միլիոն բնակչությամբ

ԼԱ քաունթին կշարունակի 
ունենալ 5 հոգաբարձական 
շրջան (որևէ փոփոխություն 
կարող է արվել միայն 
քվեարկողների հավանությամբ)

Ներկա 
Հոգաբարձական 

շրջանները 



Որտե՞ղ է սահմանագիծը
ԱՄՆ Սահմանադրություն, 52 U.S.C. § 10301, Կալ․ Ընտրական օրենսգիրք § 21534

▪ Ապահովել բնակչության՝ ողջամտորեն 
հավասարաչափ բաշխվածություն 
▪ Յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ 

վերագծել շրջանների սահմանները, 
որպեսզի դրանց 
հավասարաչափությունը պահպանվի։ 

▪ 2020 թ․ Մարդահամարի տվյալներ

7

Կերտե՛ք Ձեր 
ապագան

ՍԿՍԵՔ ԱՅՍՏԵՂ >



Օրինակներ, թե 
ինչպես կարող է 
շրջանների 
վերագծումը 
խախտել 
փոքրամասնության 
ընտրական 
իրավունքները

Փոքրամասնությունները բոլոր 
4 տարածքների բնակչության 

միայն ¼-ն են կազմում
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Ռասայական ու էթնիկական խմբերին տալ արդար հնարավորություն



Օրինակ՝ ինչպե՞ս 
շրջանի սահմանները 
վերագծելով համայնքին 
թույլ տալ ընտրել իր 
ցանկացած 
թեկնածուին։
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Փոքրամասնություններն 
այս շրջանի բնակչության

Սոսկ ¾-ն են կազմում։



Ինչպե՞ս գծել սահմանները
▪ Միացրեք շրջանի բոլոր մասերը 

(աշխարհագրական 
անընդհատություն)

▪ Շրջանը գծելիս մերձակա 
տարածքում ապրող բնակչությանը 
մի շրջանցեք (հավաքություն)

▪ Պահպանեք քաղաքների, թաղերի, 
հետաքրքրություն ներկայացնող 
համայնքների աշխարհագրական 
ամբողջականությունը
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Հետաքրքրություն ներկայացնող համայնքը չընդհատվող տարածքում ապրող 
բնակչության է՝ ընդհանուր սոցիալական ու տնտեսական շահերով, որի արդյունավետ 
ու արդար ներկայացվածության համար անհրաժեշտ է, որ այն լինի միասնական 
շրջանում։ Հետաքրքրություն ներկայացնող համայնքները ներառում են քաղաքական 
կուսակցությունների, պաշտոնյաների, կամ քաղաքական թեկնածուների հետ 
հարաբերությունները։

ԸՆԴՀԱՏՎՈՂ ԱՆԸՆԴՀԱՏ

ՀԱՎԱՔ ԹԱՓԹՓՎԱԾ ՑՐՎԱԾ



Ինչպե՞ս գծել սահմանները

Խուսափեք կուսակցական 
հովանավորչությունից․ սահմանները 
գծելը կարեւոր է
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50 ՏԵՂԱՄԱՍ

60% դեղին
40% կանաչ

5 ՇՐՋԱՆ
5 դեղին
0 կանաչ

Դեղին
ՀԱՂԹՈՒՄ Է

5 ՇՐՋԱՆ
3 կանաչ
2 դեղին

ԿԱՐՄԻՐԸ 
ՀԱՂԹՈՒՄ Է



Ի՞նչ կարող

եք անել

▪ Գրանցվեք ու մասնակցեք սահմանագծմանը․ 
https://redistricting.lacounty.gov

▪ Խրախուսեք մասնակցությունը

▪ Աշխատեք հետաքրքրություն ներկայացնող 
այն համայնքների հետ, որոնք 
աշխարհագրականորեն խտացված են

▪ Համագործակցեք բնակչության և այլ 
կազմակերպությունների հետ՝ շրջանների 
վերագծման առաջարկվող քարտեզները CRC-ի 
քննարկմանը ներկայացնելու համար

▪ ԼԱ քաունթին հանրությանն անվճար
քարտեզագրական ծրագրեր է 
տրամադրում այս ամռանն օգտագործելու 
համար։

https://redistricting.lacounty.gov/


Մեր հանձնաժողովի անդամները
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Համանախագահ Դանիել Մայեդա

Համանախագահ Քերոլին Ուիլլիամս

Հանձնաժողովի անդամ Ջին Ֆրենքլին

Հանձնաժողովի անդամ Դեյվիդ Հոլցման

Հանձնաժողովի անդամ Մերի Քեննի

Հանձնաժողովի անդամ Մարք Մենդոզա

Հանձնաժողովի անդամ Ապոլոնիո Մորալես

Հանձնաժողովի անդամ Նելսոն Օբրեգոն

Հանձնաժողովի անդամ Փրիսսիլա

Օրփինելա-Սեգուրա

Հանձնաժողովի անդամ Հեյլիզ Սոթո

Հանձնաժողովի անդամ Սայրա Սոթո

Հանձնաժողովի անդամ Բրայան Սթեչեր

Հանձնաժողովի անդամ Ջոն Վենթո

Հանձնաժողովի անդամ Դորինա Ուոնգ
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Գրանցվեք․ https://redistricting.lacounty.gov

Հաճախեք CRC-ի հանդիպումներին ու հանրային լսումներին առցանց․

https://us02web.zoom.us/j/82726060927

Ունկնդրեք՝ զանգահարելով․

(669) 900-9128, հավաքեք․ 827 2606 0927#

Դիտեք CRC-ի հանդիպումներն ու հանրային լսումները YouTube-ով․

https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/

Գրավոր մեկնաբանությունները փոխանցեք այսպես․ 

https://publiccomment.redistricting.lacounty.gov/

Փոստով․ Los Angeles County CRC, P.O. Box 56447, Sherman Oaks, CA 91413

https://redistricting.lacounty.gov/
https://us02web.zoom.us/j/82726060927
https://www.youtube.com/LACountyRedistricting/
https://publiccomment.redistricting.lacounty.gov/


ԼԱ Քաունթիի CRC-ի աշխատակազմը

Գործադիր տնօրեն

Գեյլա Քրեչ Հարթսոու, Ph.D.
(818) 907-0397
ghartsough@crc.lacounty.gov

CRC-ի աշխատակազմ

Թայ Վ․ Լի (Դոկտ․ թեկնածու, USC)
Պետական տեղեկատվական համակարգեր, 
հանրային քաղաքականություն և տեխնիկական 
աջակցություն

Կարլոս Դե Ալբա
Մարքեթինգ, լրատվամիջոցներ և հանրային 
կապերի խորհրդատու

Անկախ իրավախորհրդատու

Հոլլի Պ․ Ուաթլի, Esq., Բաժնետեր
Փամելա Գրեհեմ, Esq., Ավագ 
իրավախորհրդատու

Colantuono, Highsmith & Whatley, PC
790 E. Colorado Blvd., Suite 850
Pasadena, CA 91101-2109
(213) 542-5700 հեռ․
(213) 542-5710 ֆաքս
hwhatley@chwlaw.us
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