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Ե՞րբ են ուժի մեջ մտնում նոր քարտեզները

Նահանգի Սահմանադրության րդ հոդվածի բաժինը

սահմանում է որ վերջնական քարտեզները համարվում են

վավերացված պետքարտուղարին դրանց հավաստագրման

ամսաթվին Վավերացման ամսաթիվը

հանգեցնում է հանրաքվեի խնդրագրի ներկայացման

օրյա ժամկետի Հանրաքվեի համար բավարար և ժամանակին

ներկայացված խնդրագրի բացակայության դեպքում

քարտեզները այլապես գործուն կդառնան

վավերացումից հավաստագրելուց օր հետո

Բայց քարտեզները և շրջանների նոր սահմանները

իրականում գործող չեն դառնում մինչև թվականի

նախնական և ընդհանուր ընտրությունները նոր

սահմաններն օգտագործվում են այդ ընտրությունների

համար և նոր շրջանները իրականում գոյություն

չունեն մինչև թվականի ընդհանուր

ընտրությունների ավարտը

Ներկայիս սահմանները դեռ կիրառվում են՝ որոշելու

համար թե ովքեր են տարբեր ընտրված պաշտոնյաների և

պաշտոնների բաղկացուցիչները այլ կերպ ասած մինչև

թվականի ընդհանուր

ընտրությունները երդմնակալությունը ընտրողները

դեռ ներկայացված են իրենց հին գոյություն ունեցող

շրջանի ներկայացուցչով և ոչ թե նոր շրջանի գործող

ներկայացուցչով որտեղ նրանք կարող են հայտնվել

թվականի ընտրություններից հետո

Նոր ներկայացուցիչ ունե՞մ։

Գոյություն ունեցող շրջանում թափուր տեղը

զբաղեցնելու հատուկ ընտրությունները օգտագործում

են հին սահմանները և տեղի են ունենում շրջանում

ինչպես եղել է այդ թեկնածուի վերջին ընտրության

ժամանակ նույնիսկ եթե այս արտահերթ

ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ

թվականի մարտի ից հետո

Իսկ եթե ներկայացուցիչը հրաժարվում է։

Հաճախակի

տրվող հարցեր՝
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Որտե՞ղ կարող եմ տեսնել վերջնական
քարտեզները

Վերջնական քարտեզները ձևաչափով

համարժեքության և ձևի ֆայլերով կարելի է գտնել

ի կայքում՝ Վերջնական քարտեզներ

սյունատի տակ՝

Օգտագործեք նույն էջի ներքևի քարտեզի դիտիչը՝ ձեր

շրջանը դիտելու և ձեր համայնքը մեծացնելու և

փոքրացնելու համար Սկսեք որոնման վանդակում

մուտքագրելով հասցե կամ փոստային ծածկագիր

Ընթացիկ քարտեզները հաստատված թվականին

կարելի է դիտել՝ օգտագործելով քարտեզների դիտիչը՝

կայքի Տվյալներ սյունատի տակ Հասցե

կամ փոստային ծածկագիր մուտքագրելուց հետո

պարզապես բացվող ընտրացանկում ընտրեք ընթացիկ

օրվա քարտեզները՝ նախընտրելի

քարտեզի տեսակի համար Կոնգրես Սենատ Օրենսդիր

ժողով Հավասարեցման Խորհուրդ

Որտե՞ղ կարող եմ տեսնել ընթացիկ
քարտեզները

Վերջնական տեղեկագիրը և բոլոր կցորդները կարելի է

գտնել ի կայքում՝ Վերջնական քարտեզների

տեղեկագիր սյունատի տակ

Որտե՞ղ կարող եմ գտնել վերջնական
քարտեզների տեղեկագիրը

Նահանգային Սենատի համար տատանվող պայմանները

նշանակում են որ համընկնում կլինի նոր և հին շրջանների

միջև զույգ համարով Սենատի շրջանների համար Այս

նյութի մասին ավելին կարդացեք այստեղ՝

Ի՞նչ են հետաձգված արագացված
ընտրողները7
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Քարտեզներ գծելիս հանձնակատարները պահպանել են խիստ

կշռված չափանիշներ ինչպես նշված է Կալիֆորնիայի

Սահմանադրության մեջ Չափանիշների մասին ավելին

կարդացեք այստեղ՝

Իմ շրջանն ինչու՞ է այսպես գծվել
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ի մասին հավելյալ տեղեկության համար խնդրում ենք այցելել այստեղ՝


