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 Շահագրգիռ համայնքների (COI) ներդրման հանդիպումներ 

 
Ձեր ներդրումը կենսական է Հանձնաժողովի հաջողության համար: Մեզ անհրաժեշտ է, որ ձեր Շահագրգիռ 
համայնքների տեղեկությունները հարգեն ձեր համայնքների սահմանները շրջանների վերադասավորման 
ընթացքում: Միացեք մեզ մեր առաջիկա COI ներդրման հանդիպումներից մեկում: Միջոցառումների մասին 
տեղեկության համար այցելեք մեր կայքը՝  
https://www.wedrawthelinesca.org/meetings  
 

Լեզվական և մատչելիության խնդրանքներ՝ 
• Լեզու նշանակված հանդիպումներում կմատուցեն այդ լեզուներով ինքնաբերաբար բանավոր 

թարգմանություն: Հավելյալ լեզուներով բանավոր թարգմանությունը պետք է խնդրել: 
• Բանավոր թարգմանության համար խնդրանքները պետք է ներկայացնել հանդիպումից հինգ 

աշխատանքային օր առաջ և կարող են ներկայացվել էլ. Փոստով՝ interpreter.request@crc.ca.gov, 
գրանցման ձևաթղթի վրա կամ մեր գրասենյակ զանգահարելով (916)323-0323 համարով: 

• Հաշմանդամության հետ կապված փոփոխման կամ հարմարեցման խնդրանքները պետք է 
ներկայացնել հանդիպումից հինգ աշխատանքային օր առաջ և պետք է ներկայացվեն էլ. 
փոստով՝ votersfirstact@crc.ca.gov կամ մեր գրասենյակ զանգահարելով  
(916)323-0323 համարով: 

7.24.21 
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Շահագրգիռ համայնքների (COI) ներդրման հանդիպումներ 

 

Հանդիպման մանրամասներ՝ 

• Ընդամենը 3 րոպե ժամանակ կունենաք ձեր COI ներդրումը ներկայացնելու համար: 

• Ընդհանուր հանրային մեկնաբանությունը տեղի կունենա հանդիպման ավարտին: 

• Հանրային ներդրման համար կանչի համարն է (877)853-5247: Կանչի ծածկագիրը կարող եք ձեռք բերել 
միջոցառման օրը մեր ուղիղ եթերում՝ http://videossc.com/CRC/ կամ մեր գրասենյակ զանգահարելով 
(916)323-0323 համարով: 

• Գրանցում է հանձնարարվում ժամանակի անցք վերապահելու համար, բայց մասնակցության համար 
պարտադիր չէ: 

• Եթե նախընտրում եք անձնական տեղեկություններ չտրամադրել գրանցման համար, կարող եք 
զանգահարել միջոցառման օրը՝ խոսելու նպատակով հերթագրվելու համար: 

• Ժամանակ խնայեք, ձեր COI ներդրումը առցանց ներկայացրեք՝ https://DrawMyCACommunity.org/  

 

ԳՈՏԻ ՎԱՐՉԱՇՐՋԱՆՆԵՐ 

A Del Norte, Humboldt County, Mendocino, Lake, 
Napa, Sonoma, Trinity 

B Butte, Colusa, Glenn, Lassen, Modoc, Plumas, 
Shasta, Siskiyou, Tehama  

C Alameda, Contra Costa, Marin, San Francisco, San 
Mateo, Santa Clara, Solano 

D El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, Sierra, 
Sutter, Yolo, Yuba  

E Monterey, San Benito, San Luis, Obispo, Santa 
Barbara, Santa Cruz, Ventura 

F Fresno, Kern, Kings, Madera, Merced, San 
Joaquin, Stanislaus, Tulare 

G Alpine, Amador, Calaveras, Inyo, Mariposa, Mono, 
Tuolumne 

H Los Angeles 

I Riverside, San Bernardino 

J Orange 

K Imperial, San Diego 
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