
 
 

ՈՐՈՇՈՒՄ # 4 

ԲՐԲԵՆՔԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՇՐՋԱՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ 
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ, ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ԳԱՎԱՌԻ, 
ԿԱԼԻՖՈՌՆԻԱՅԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՐԿԻ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ  

ՈՐՏԵՂ, Կալիֆոռնիայի սահմանադրության, XIIIA-ի հոդվածի, մաս 4-ում և 
Կալիֆոռնիայի կառավարության օրենսգրքի մաս 50079 -ում («Կառավարության օրենսքիրք») 
թույլատրվում է դպրոցական շրջանին, ձայների երկու երրորդ հաստատմամբ, նշված 
նպատակով, որակավորված հատուկ հարկ գանձել, և  

ՈՐՏԵՂ, Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջանի («Շրջանը») Կրթական գրասենյակը 
(«Կրթական գրասենյակը») պարտավորվում է պահպանել կրթական ծրագրերի որակը և 
հատկացնել ամենալավ կրթությունը շրջանի աշակերտների համար, և   

ՈՐՏԵՂ, Կրթական գրասենյակը որոշել է, որ շրջանի բոլոր աշակերտների կրթական 
կարիքները բավարարելու համար պետք է տարածքային հարկ թույլատրել տեղական կայուն 
ֆինանսավորումով ապահովելու համար, և   

ՈՐՏԵՂ, Կրթական գրասենյակը հասարակական լսումներ է անցկացնել 
առաջարկվող հատուկ հարկի թույլտվության մասին, և   

ՈՐՏԵՂ, Կրթական գրասենյակը իրավունք ունի քվեարկություն թույլատրել 
դպրոցական շրջանի ներսում և առանձնահատկություններ նշանակել Կալիֆոռնիայի 
Կրթական  («Կրթական օրենսգիրք» )օրենսգրքի 5304 և 5322 հոդվածների համաձայն, և  

ՈՐՏԵՂ, Կրթական գրասենյակը ցանկանում է ընտրություններ հանձնարարել 
շրջանի սահմաններից ներս 2020 թվականի մարտի 3-ին, առաջարկված որակավորված 
հատուկ հարկի հաստատման համար և թույլատրել քվեաթերթիկի վրա դնել պարտատոմսը 
ընտրողներին ներկայացնելու համար:  

ԱՅԺՄ, ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ,  պետք է լուծված լինի, որոշվի և հրամանվի Բրբենքի 
Դպրոցների Միացյալ Շրջանի Կրթական գրասենյակի կողմից հետևյալ կերպ.  

Մաս 1.  Հայտարարություններ.  Կրթական գրասենյակը գտնում է, որ վերհոշյալ 
հայտարարությունները ճշմարիտ են և ճիշտ:  

Մաս 2.  Ընտրակարգի առանձնահատկությունները.  Այս որոշումը պետք լինի Լոս 
Անջելեսի գավառի («գավառը») դպրոցների գերատեսչի հրամանը («դպրոցների 
գերատեսուչը»), դպրոցական շրջանի սահմաններից ներս, սույն հոդվածի 3-րդ մասում 
պարունակվող տեղական հատուկ հարկային պարտատոմսը, 2020 թվականի մարտի 3-ին 
ընտրությունների ժամանակ անցկացնելու համար: Ընտրակարգի այս  
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առանձնահատկությունները պարունակվում են Կրթական օրենսգրքի 5304 և 5322 մասերում 
և Կառավարական օրենսգրքի 50079 մասում:  

Մաս 3.  Քվեաթերթիկի  առանձնահատկությունները.  Կրթական գրասենյակը 
սույնով խնդրում է գավառի ընտրողների գրանցամատյանից («Ընտրողների 
գրանցամատյանը») 2020 թվականի մարտի 3-ին, շրջանի ընտրողներին ներկայացնել  
հետևյալ քվեաթերթիկը.  

 

ԲՐԲԵՆՔԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՇՐՋԱՆ   

ՈՐԱԿՅԱԼ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ 
ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԸ 

Այս պարտատոմսը կարող է ճանաչվել և անվանվել «ԲՐԲԵՐՆՔԻ 
ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՇՐՋԱՆԻ ՈՐԱԿՅԱԼ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, 
ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍ» ԿԱՄ «ՊԱՐՏԱՏՈՄՍ  
____»:  [անունը կտրվի Ընտրողների գրանցամատյանի կողմից] 

ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

Դրույթները.  Այս պարտատոմսը քվեարկողների երկու երրորդ 
ձայների հաստատումից հետո (այս «Պարտատոմսը»), Բրբենքի Դպրոցների 
Միացյալ Շրջանը («Շրջանը») իրավասու է որակավորված տարեկան հատուկ 
հարկ գանձել («Կրթական տարածահարկ») $0.10 ցենտ անշարժ գույքի 
բնակելի տարածքի յուրաքանչյուր մեկ քառակուսի ոտնաչափի համար, 12 
տարի ժամկետով, որը կսկսվի 2020 թվականի հուլիսի 1-ից:    

Նպատակները.  Այս պարտատոմսից ստացվող հասույթը պետք է 
իրավասու լինի օգտագործվելու հետևյալ կերպ. (ա) ներգրավել և պահպանել 
որակյալ ուսուցիչների և աշխատակիցների (42-47%); (բ) պահպանել 
դասարաններում աշակերտների ցածր թիվ (2-7%), (գ) պահպանել և ընդլայնել 
մասնագիտական և համալսարանի, արվեստի, երաժշտության, գիտության 
դասընթացները և նորարական ծրագրերը (38-43%, և (դ) պահպանել և 
բարձրացնել անվտանգության ու բարեկեցության աջակցությունը (9-13%): 

Ծերերի և անկարողունակների բացառում.  Դպրոցական շրջանում 
ապրող ծերերին և անկարողունակներին հարկային արտոնություն 
տրամադրելու համար, ցանկացած տարածք, որը պատկանում է 65 կամ ավելի 
տարիք ունեցող անձնաց կամ այն պատկանում է անկարողունակ մեկ կամ մի 
քանի անձանց, ովքեր անկարողունականության պետական թոշակ են 
ստանում, անկախ տարիքից, կամ եթե անկաորողունակության 
ապահովագրության նպաստ են ստանում, ում տարեկան եկամուտը չի 
գերազանցում Միացյալ Նահանգների Առողջապահության և Կադրերի բաժնի 
կողմից թողարկված, 2012 թվականին հաստատված աղքատության դաշնային 
ցուցումների 250 տոկոսը, և ովքեր բնակվում են այդ տարածքում, որպես 
բնակության գլխավոր վայր, պետք է ազատվի տարածահարկ վճարելուց՝ 
դիմելով դպրոցական շրջանին: Բացառությունը հասանելի կլինի այն կարգի 
համաձայն, որը սահմանվում է շրջանի Կրթական գրասենյակի կողմից 
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(«Կրթական գրասենյակ») կամ այլ կերպ, ինչպես պահանջվում է օրենքով կամ 
Լոս Անջելեսի գավառի («գավառը») հարկային հավաքագրողի  
(«Հարկահավաք») կողմից:  

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  

Անկախ քաղաքացիների վերահսկող հանձնաժողով. Կրթական 
գրասենյակը պետք է անկախ քաղաքացիներից վեահսկող հանձնաժողով 
ստեղծի, որպեսզի ապահովի սույն միջոցների հասույթի ծախսումը 
լիազորված նպատակների համար:   

Կատարողականության տարեկան աուդիտ. Քանի դեռ հասույթը մնում 
է աննպատակ, Կրթական գրասենյակը պետք է տարեկան 
կատարողականության անկախ աուդիտ անցկացնի, որպեսզի ապահովի սույն 
միջոցների ծախսումը միայն լիազորված նպատակների համար:   

Ֆինանսական տարեկան աուդիտ. Քանի դեռ հասույթը մնում է 
աննպատակ, Կրթական գրասենյակը պետք է ֆինանսական տարեկան 
անկախ աուդիտ անցկացնի սույն միջոցները ստուգելու համար:  

Առանձին հաշիվ, տարեկան հաշվետվություն.  Հողատարածքի 
կրթական հարկի գանձումից և հավաքագրումից հետո, Կրթական 
գրասենյակը պետք է հաշիվ բացի, որտեղ կմուտքագրվի բոլոր հասույթը: 
Քանի դեռ ցանկացած հասույթ մնում է աննպատակ, շրջանի գերատեսուչը 
պետք է զեկուցագիր պատրաստի կրթական գրասենյակի համար մինչև 
յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 31-ը, սկսելով 2021 թվականի 
դեկտեմբերի 31-ը, նշելով (ա) այդ տարում գանձված և ծախսված գումարը, և 
(բ) ցանկացած ծրագրի կարգավիճակը  կամ ցանկացած ծրագրի նկարագիրը, 
որը պահանջվում է կամ լիազորված է ֆինանսավորել սույն դրամով: 
Հաշվետվությունը կարող է վերաբերվել օրացույցային, հարկաբյուջետարին 
տարվան կամ համապատասխան տարեկան ժամանակահատվածին, որը 
կսահմանվի շրջանի գերատեսչի կողմից և կարող է ներառվել կամ 
մուտքագրվել տարեկան բյուջեի, աուդիտի կամ այլ համապատասխան 
զեկուցման մեջ, որը Կրթական գրասեյնակի համար է նախատեսված:  

Օգտագործել սահմանափակ հատուկ նպատակներով:  Սույն 
պարտատոմսում նշված բոլոր նպատակները պետք է ծառայեն 
«Հողատարածքի կրթական հարկ»-ին և հասույթը պետք է օգտագործվի միայն 
այդպիսի նպատակներով:  

ԳԱՆՁՈՒՄ ԵՎ  ՎՃԱՐՈՒՄ 

Հողատարածքի կրթական հարկը պետք է գանձվի հարկահավաքի 
կողմից, նույն ժամանակ և նույն կերպ, և պետք է կրի նույն տուգանքները, 
ինչպիսիք են հարկահավաքի կողմից հավաքագրված գովազդային արժեքի 
հարկը: Չվճարված հարկերը տոկոսդրույք են կրում ինչպես չվճարված 
գովազդային արժեքի հարկերի տոկոսադրույանքները: Հողատարածքի 
կրթական հարկի հավաքագրումը չի կարող նվազեցնել շրջանի այլ 
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աղբյուրներից ստացված միջոցները, սույն հոդվածը ուժի մեջ մտնելու պահից 
սկսած:  

«Հարկվող անշարժ գույք» հասկացությունը, սահմանվում է որպես 
դպրոցական շրջանում գտնվող անշարժ գույի ցանկացած միավոր, որը 
հարկային հավաքագրման գրասենյակից ստանում է առանձին հարկային 
հաշիվ գովազդային արժեքի դիմաց: Բոլոր այն գույքը, որը այլ կերպ 
ազատված է հարկ վճարելուց կամ երբեք գովազդային արժեքի հարկ չի 
գանձվում, պետք է ազատ արձակվի հողատարծքի կրթական 
հարկավճարումից: 65 և ավելի տարիք ունեցող և անկարողունակություն 
ունեցող անձիք, ովքեր անկարողունակության թոշակ են ստանում, նրանց 
պատկանող և նրանց կողմից զբաղեցրաց անշարժ գույգը, անկախ տարիքից, 
կամ եթե անկաորողունակության ապահովագրության նպաստ են ստանում, 
ում տարեկան եկամուտը չի գերազանցում Միացյալ Նահանգների 
Առողջապահության և Կադրերի բաժնի կողմից թողարկված, 2012 թվականին 
հաստատված աղքատության դաշնային ցուցումների 250 տոկոսը, և ովքեր 
բնակվում են այդ տարածքում, որպես բնակության գլխավոր վայր, պետք է 
ազատվի հողատարածքի կրթական տարածահարկ վճարելուց:  

Ամեն տարի, դպրոցական շրջանը պետք է գավառի հարկահավաք 
ընկերությանը ներկայացնի հողատարածքների այն ցուցակը, որը 
հաստատված է ծեր կամ անկարողունակ անձանց համար, ովքեր ազատված 
են հողատարածքի կրթական հարկ վճարելուց: Գավառի գնահատող 
ընկերության որոշումը, թե ով է ազատված հարկից, եթե նրանք ծեր կամ 
անկարողունակ չեն, պետք է լինի վերջնական և պարտադիր հողատարածքի 
կրթական հարկի նպատակի համար: Գավառի հարկահավաքի որոշումը 
վիճարկելու համար, հարկ վճարող անձիք պետք է կատարեն այն 
Կալիֆոռնիայի եկամուտների և հարկային օրենսգրքի 4876.5 բաժնի  կամ այլ 
կիրառելի ընթացակարգերի համաձայն՝ գույքի սխալ դասակարգումը շտկելու 
համար: Հարկ վճարող անձիք, ովքեր ցանկանում են ետ ստանալ հարկերը, 
պետք է հետևեն Կալիֆոռնիայի եկամուտների և հարկերի օրենսգրքի 
հարկերը ետ ստանալու ընթացակարգերին:    

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  

Կրթական գրասենյակը սույնով հայտարարում է, և ընտրողները, 
հաստատելով սույն պարտատոմսը, համաձայն են, որ այս պարտատոմսի 
յուրաքանչյուր մաս և բաժին անկախ արժեք ունի, և Կրթական գրասենյակը և 
ընտրողները պետք է ընդունեն յուրաքանչյուր դրույթ անկախ սույն օրենքի և 
յուրաքանչյուր այլ դրույթի: Ընտրողների կողմից սույն պարտատոմսը 
հաստատելուց հետո, եթե որևէ մաս իրավասու դատարանի կողմից ինչ-ինչ 
պատճառներով անվավեր ճանաչվի, դրա բոլոր մնացած մասերը օրենքի 
առավելագույն չափով ուժի մեջ կմնան:  

Մաս 4. Պարտատոմսի հապավում.  Կալիֆոռնիայի ընտրական օրենսգրքի 13119 և 
13247 բաժինների («Ընտրական օրենսգիրք») և Կրթական օրենսգրքի 5322 բաժնի համաձայն, 
3-րդ բաժնում զետեղված պարտատոմսը պետք է շարադրվի հետևյալ կերպ, և Կրթական 
գրասենյակը սույնով ղեկավարում է ընտրողների գրանցամատյանին, հապավված 
պարտատոմսի ճշգրիտ ձևակերպումը քվեատոմսում կատարելու համար. 
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ԲՐԲԵՆՔԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՇՐՋԱՆ 

ՈՐԱԿՅԱԼ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴՊՐՈՑՆՆԵՐԻ  ՊԱՐՏԱՏՈՄՍ 

«Բրբենքի դպրոցները բարձրորակ պահելու, որակյալ ուսուցիչներ  
պահելու միջոցով, աշակերտների փոքր թվով դասարաններ պահպանելու,  
մասնագիտական/համալսարանական, արվեստի, երաժշտության, գիտության 
դասընթացներ, նորարարական ծրագրեր, անվտանգության և բարեկեցության 
աջակցություն պահելու/ընդլայնելու համար, պետք է՞ Բրբենքի Դպրոցների 
Միացյալ Շրջանը տարեկան 10 ցենտի հարկ պահանջել բնակիչներից, 
բնակելի տարածքի յուրաքանչյուր  1 քառակուսի ոտնաչափի դիմաց, 
բացառելով ծերերին և որոշ անկարողունակներին, ապագա 12 տարիների 
ընթացքում, տարեկան $9,100,000 դոլար հատկացնելու համար, որը կհսկվի 
անկախ հսկիչների կողմից, հաստատվի»:  

Մաս 5. Պարտադիր քվեարկություն.  Կալիֆոռնիայի սահմանադրության XIIIA 
հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, վերոհիշյալ պարտատոմսը պետք է ուժի մեջ մտնի այդ 
պարտատոմսին քվեարկող երկու երրորդ ձայների հավաքման արդյունքում:  

Մաս 6.  Ընտրության անցկացում.  (ա) Պահանջ ընտրողների գրանցամատյանին:   
Կրթական օրենսգրքի 5303 մասի համաձայն, ընտրողների գրանցամատյանը պահանջում է 
ձեռնարկել բոլոր քայլերը ընտրությունն օրինականորեն և բնութագրերին 
համապատասխան ձևով անցկացնելու համար:  

(բ) Ընտրողների գրքույկ.  Ընտրողների գրանցամատյանը սույնով պահանջում է 
ամբողջությամբ տպագրել պարտատոմսը (սույն հոդվածի ընդգծված 3-րդ մաս-ը)  
քվեարկողների տեղեկատու գրքույքի մեջ, որը պետք է բաժանվի ընտրողներին՝ Ընտրական 
օրենսգրքի 13307 բաժնի համաձայն: Եթե 3-րդ մասի պարտատոմսը նորից ամբողջությամբ 
չպտագրվի քվեարկողների տեղեկատու գրքույքի մեջ, ինչպես ընտրողների 
գրանցամատյանը պահանջել է, անմիջապես հետո, անաչառ վերլուծությունից հետո, 10 
չափի հոծ տառերով գրված, բացատրությունը պետք է լինի հետևյալ կերպ.  

«Վերոհիշյալ հայտարարությունը պարտատոմսի անաչառ 
վերլուծությունն է  ___: Եթե ցանկանում եք պարտատոմսի 
պատճեն ձեռք բերել, խնդրում ենք զանգահարել Լոս Անջելեսի 
գավառի  քվեարկողների գրանցամատյանին (Los Angeles County 
Registrar of Voters) (800) 815-2666 հեռախոսահամարով կամ 
Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջանի (818) 729-4422 
հեռախոսահամարով և պատճեն ձեզ կուղարկվի անվճար:   
Պարտատոմսը ___ հասանելի է նաև համացանցում 
http://www.burbankusd.org/ հասցեով»:  

(գ) Միավորում.  Դպրոցների գերատեսուչը և գավառի վերահսկիչ խորհուրդը 
պահանջել են համախմբել ընտրությունները այնպես, որոնք կանցկացվեն նույն օրը, նույն 
տարածքում, որը մասամբ նույնն է: Դպրոցական շրջանը ընդունում է, որ համախմբված 
ընտրությունները տեղի կունենան և կանցկացվեն ընտրական օրենսգրքի 10418 հոդվածի 
համաձայն:  

http://www.burbankusd.org/


 -6- 

(դ) Արդյունքների պատկերը.  Գավառի վերահսկիչ խորհուրդը իրավասու է 
անհատների հետ անմիջական շփման մեջ մտնել, ընտրական օրենսգրքի 10411 հոդվածի 
համաձայն:  

(ե) Ընտրության ծախսերը.  Դպրոցական շրջանը պետք է վճարի բոլոր ծախսերը, 
որոնք հաստատվել են գավառի վերահսկիչ խորհրդի կողմից՝ Կրթական օրենսգրքի 5421 
հոդվածի համաձայն:  

Մաս 7.  Հատկացումների սահմանափակումներ.  Ամեն տարի, Կրթական 
գրասենյակը պետք է դիմի (Կառավարության օրենսգրքի 7902.1 մասի կամ օրենքի 
ցանկացած իրավահաջորդ դրույթի համաձայն) շրջանի հատկացումների 
սահմանափակումները ավելացնելու համար,  ինչպես դա անհրաժեշտ է որակավորված 
հատուկ հարկի եկամուտը լիազորված նպատակների համար ծախսելու համար:  

Մաս 8.  Քվեաթերթիկի փաստարկ. Կրթական գրասենյակի նախագահը, կամ 
Կրթական գրասենյակի ցանկացած անդամ կամ անդամներ, ինչպես նախագահը նշանակում 
է, իրավասու է, բայց ուղղորդված չէ, պատրաստել և ընտրողների գրանցամատյանին 
ներկայացնել քվեաթերթիկի փաստարկը 3-րդ մասում պարունակող պարտատոմսի համար՝ 
ընտրողների գրանցամատյանի կողմից սահմանված ժամկետում,   

որը պետք է Կրթական գրասենյակի օրինական քվեաթերթիկի փաստարկը լինի, որպես 
պարտատոմսի հովանավոր:  

Մաս 9.  Ընտրության կարգի ներկայացում.  Կրթական գրասենյակի քարտուղարին են 
հանձնարարված սույն որոշման վավերացված պատճեները և կարգադրված է 2019 թվականի 
դեկտեմբերի 6-ից ոչ ուշ (որը նախատեսված քվեարկության օրից 88 օր առաջ է) հանձնել  
դպրոցների գերատեսչին, ընտրողների գրանցամատյանին և գավառի վերահսկիչ խորհրդին:  

Մաս 10.  Պաշտոնական ծանուցում.  Դպրոցների գերատեսուչը պետք է պատրաստի 
և կատարի հողատարածքի հարկի քվեարկության պաշտոնական ծանուցումը և 
համախմբման կարգը, որը ըստ էութայն կցված է այն ձևով, որը ներկայացված է Ա 
ցուցանմուշում («Պաշտոնական ծանուցում»), և ընտրություն նշանակել պաշտոնական 
ծանուցումը փակցնելով, Կրթական օրենսգրքի 5362 հոդվածի համաձայն, 2019 թվականի 
դեկտեմբերի 4-ից ոչ ուշ (որը ընտրությունների օրից 90 օր առաջ չէ) կամ այլապես 
պատճաժաբանել, որ ծանուցագիրը հրապարակվում է օրենքով սահմանված կարգով:  
Կրթական գրասենյակի քարտուղարը, իր կամ կարող է պահանջվել դպրոցների գերատեսչի 
անունից, իրավասու է բոլոր ծանուցումները, ինչպես պահանջվում է օրենքով, հրատարակել:  

Մաս 11. Հետագա թույլտվություն. Կրթական գրասենյակի անդամները, շրջանի 
գերատեսուչը, շրջանի գործերի գլխավոր պաշտոնատար անձը և բոլոր մյուս սպաները 
սույնով լիազորված են և ուղղորդված, անհատապես կամ խմբակային, կատարել 
անհրաժեշտ կամ նպատակահարմար ամենը ինչ, այս որոշման նպատակներն 
իրականացնելու համար:  

Մաս 12.  Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը.  Այս որոշումը պետք է ուժի մեջ մտնի 
ընդունման օրից սկսած:  

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է այս օրը, 2019 թվականի օգոստոսի 1-ին, հետևյալ 
քվեարկությամբ.  
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ԿՈՂՄ.    

ԴԵՄ.   

ՁԵՌՆՊԱՀ.  

ԲԱՑԱԿԱ.   

   
 Կրթական գրասենյակի նախագահ 
 Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջան  

ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ.  
 
 
   
Կրթական գրասենյակի քարտուղար  
Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջան
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ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՐԿԻ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎ  
 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ Է ՏՐՎԵԼ Կալիֆոռնիայի Նահանգի, Լոս Անջելեսի գավառի, Բրբենքի 
Դպրոցների Միացյալ Շրջանի  («Շրջանը») որոկավորված քվեարկողներին, որ 
Կալիֆոռնիայի Կրթական օրենսգրքի («Կրթական օրենսգիրք») դրույքների և Կալիֆոռնիայի 
կառավարական օրենսգրքի համաձայն, ընտրությունները տեղի կունենան 2020 թվականի 
մարտի 3-ին՝ շրջանի որակավորված ընտրողներին հետևյալ կերպ ընտրությունը 
ներկայացնելու համար.   

ԲՐԲԵՆՔԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՇՐՋԱՆ 

ՈՐԱԿՅԱԼ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴՊՐՈՑՆՆԵՐԻ  ՊԱՐՏԱՏՈՄՍ 

 «Բրբենքի դպրոցները բարձրորակ պահելու, որակյալ ուսուցիչներ  
պահելու միջոցով, աշակերտների փոքր թվով դասարաններ պահպանելու,  
մասնագիտական/համալսարանական, արվեստի, երաժշտության, գիտության 
դասընթացներ, նորարարական ծրագրեր, անվտանգության և բարեկեցության 
աջակցություն պահելու/ընդլայնելու համար, պետք է՞ Բրբենքի Դպրոցների 
Միացյալ Շրջանը տարեկան 10 ցենտի հարկ պահանջել բնակիչներից, 
բնակելի տարածքի յուրաքանչյուր  1 քառակուսի ոտնաչափի դիմաց, 
բացառելով ծերերին և որոշ անկարողունակներին, ապագա 12 տարիների 
ընթացքում, տարեկան $9,100,000 դոլար հատկացնելու համար, որը կհսկվի 
անկախ հսկիչների կողմից, հաստատվի»:  

Ընտրության այս պաշտոնական ծանուցման կատարմամբ՝ Լոս Անջելես գավառի 
դպրոցների գերատեսուչը («դպրոցների գերատեսուչը») հրամայում է ընտրությունները 
համախմբել  ուրիշ ընտրությունների հետ, որոնք կարող են անցկացվել նույն օրը, նույն 
տարածքում կամ այլ տարածքում, որը մասամբ նույնն է:  

Ընտրությունների այս ծանուցմամբ, 2019 թվականի օգոստոսի 1-ին, դպրոցների 
գերատեսուչը, քվեարկություն է հրավիրել Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջանի Կրթական 
գրասենյակի որոշման հիման վրա և որոշում ընդունել, Կրթական օրենսգրքի 5302, 5325 և 
5361 մասերի համաձայն:  

ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ,  ես սույնով ձեռնամուխ եմ եղել 2019 թվականի օգոստոսի 1-ին  

 

___________________________________ 
 Դպրոցների գերատեսուչ  
 Լոս Անջելեսի գավառ, Կալիֆոռնիա 
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Ես, Սթիվ Ֆրինտերը, Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջանի Կրթական գրասենյակի 
քարտուղարը,  սույնով հաստատում եմ, որ վերոհիշյալը որոշման լրիվ, ճշմարիտ և ճշգրիտ 
պատճեն է, որը պատշաճ կերպով ընդունվել է սույն շրջանի Կրթական գրասենյակի 
հերթական նիստի ընթացքում, կանոնավոր կերպով իր անցկացվող վայրում, 2019 թվականի 
օգոստոսի 1-ին, նշված Կրթական գրասենյակի անդամների մեծամասնության 
ներկայությումբ, և սույն նիստի ընթացքում ընդունել է սույն որոշումը հետևյալ 
քվեարկությամբ.    

ԿՈՂՄ. 

ԴԵՄ. 

ՁԵՌՆՊԱՀ. 

ԲԱՑԱԿԱ.  

Նշված հանդիպման օրակարգն առնվազն 72 ժամ առաջ տեղադրվել է  Կալիֆոռնիայի 
Նահանգի, Բրբենք քաղաքի, 1900 Վեստ Օլիվ փողոց հասցեում՝ հասարակության 
անդամների համար մատչելի վայրում և նշված օրակարգում պարունակել է որոշման 
հակիրճ ընդհանուր նկարագիրը:  

Ավելին, ես հաստատում եմ, որ ուշադիր համեմատել եմ նշված հանդիպման 
բովանդակությունը իմ գրասենյակում գտնվող նույն ժողովի բովանդակության հետ, 
վերոհիշյալ որոշումը, ընդունված սույն որոշման, ամբողջությամբ, ճիշտ և ճշմարիտ 
պատճեն է, որը մուտքագրվել է վերը նշված բավանդակության մեջ, և այն չի փոփոխվել, 
ձևափոխվել կամ վերացվել ընդունման պահից և նույնն է այժմ և ուժի մեջ է գտնվում:  

ՎԿԱ ձեռնամուխ եղած՝ 2019 թվականի օգոստոսի 1-ին 

   
 Կրթական գրասենյակի քարտուղար  
 Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջան 
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