□

Տեղամասային կենտրոնում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
նախագահից ստանալ տեխնիկական սարքավորման ճամպրուկը, ըստ
ստացականի՝ մյուս պարագաները և
թերթիկը, մատնահետքի
սկաների

ախտահանման

համար

ախտահանիչ

անհրաժեշտ

պարագաների

անձեռոցիկները:

□

Ստուգել

ճամպրուկում

առկայությունը,

տեխնիկական սարքավորման և պլաստիկ կապարակնիքի սերիական
համարները՝ ըստ ստացականի:

□

Տեղադրել տեխնիկական սարքավորումը քվեարկության սենյակում այդ
նպատակով հատկացված սեղանին:

□

Տեղադրել թղթի գլան տեխնիկական սարքավորման տպիչում:

□

Միացնել տեխնիկական սարքավորումը հոսանքի աղբյուրին, համոզվել,
որ տեխնիկական սարքավորումը լիցքավորվում է:

□

Միացնել տեխնիկական սարքավորումը միացման-անջատման կոճակով:
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□

Հանել ռաուտերը և UPS-ը, ռաուտերը միացնել UPS-ին՝ օգտագործելով ռաուտերի հոսանքի լարը:

□

Միացնել տեխնիկական սարքավորումները ռաուտերին՝ օգտագործելով ցանցային լարերը։

□

Միացնել տեխնիկական սարքավորումն անջատիչով։ Մեկից ավելի
տեխնիկական սարքավորում ունեցող ընտրական տեղամասերի
պարագայում
ռաուտերը

առաջինն
և

դրանից

անջատիչով
հետո

նոր

միացնել
միայն

UPS-ը,

ապա

տեխնիկական

սարքավորումը։

□

Բացել «Ընտրողների գրանցման համակարգ» ծրագիրը՝
սեղմելով նարնջագույն կոճակին:

□

Ստուգել տեխնիկական սարքավորման ժամը և ամսաթիվը
էկրանի ձախ անկյունում:

!


Մասնագետն անհապաղ կապ է հաստատում աջակցման կենտրոնի
հետ, որպեսզի ստանա համապատասխան հատուկ կոդ տեխնիկական սարքավորման ամսաթիվը և/կամ ժամն ուղղելու համար:



Մասնագետը

պարտավոր

է

հետևել

աջակցման

կենտրոնի

աշխատակցի հրահանգներին և դրանք ճշգրտորեն կատարել:
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□

Իրականացնել սարքավորման տվյալների ստուգում՝ ներմուծելով
վեցանիշ կոդը և Ձեր ընտրական տեղամասի համարը։ Ստուգել այդ
տեղամասի տվյալները՝

 ընտրական

տեղամասի

ընտրողների

ցուցակում

ընդգրկված

ընտրողների ընդհանուր թիվը,

 տվյալ ընտրական տեղամասում նախատեսվում է զորամասում
հաշվառված ընտրողների ցուցակով քվեարկություն, թե ոչ,

 տվյալ ընտրական տեղամասում քվեարկությունը նախատեսվում է
մեկ, թե մեկից ավելի տեխնիկական սարքավորումներով։
Ներքին ցանցի նշանն ուղեկցվում է կանաչ կամ կարմիր նշաններով․
նշան՝ սարքը
նշան՝ սարքը
!

ներքին ցանցին:
ներքին ցանցին:

մեկից ավելի տեխնիկական սարքավորումներ ունեցող
ընտրական տեղամասում պետք է ստուգել, թե արդյոք տեխնիկական
սարքավորումը միացված է ներքին ցանցին։

 Ներքին ցանցի նշանը ուղեկցվում է կարմիր

նշանով
ունեցող ընտրական տեղամասերում, քանի որ
տեղամասում մեկ սարքավորում լինելու դեպքում այն աշխատում է
առանձին ռեժիմով։
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□
□

Իրականացնել տպիչի ստուգում:
Թողնել տպիչի ստուգման արդյունքում տպված կտրոնը
տեխնիկական սարքավորման վրա:



Տպիչի ստուգման արդյունքում խնդիրներ ծագելու դեպքում անհապաղ
կապ հաստատել աջակցման կենտրոնի հետ:

□

Ստուգումից հետո սեղմել էկրանի վերևի աջ անկյունում գտնվող բացվող
ցանկի կոճակը:

□

Ընտրել «ԵԼՔ» տարբերակը և սեղմել «ԱՅՈ» հաստատելու համար
գործողությունը։

□

Սեղմած պահել սարքավորման անջատիչը (ոչ պակաս քան 5 վայրկյան)
մինչև կհայտնվի էկրան՝ «ԱՆՋԱՏԵԼ» և «REBOOT» կոճակներով ու
սեղմել «ԱՆՋԱՏԵԼ» կոճակը։

□

Անջատել տեխնիկական սարքավորումը անջատիչով, սակայն թողնել
միացված հոսանքի սնուցման աղբյուրից:

անջատել
անջատիչով,

սակայն

UPS-ը

թողնել

UPS-ը

և

միացված

ռաուտերը
հոսանքի

սնուցման աղբյուրից։
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□

Ստուգել

տեխնիկական

սարքավորման

կոմպլեկտի

ամբողջակա-

նությունը:

□

Ստուգել

պլաստիկ

կապարակնիքի

վնասված

չլինելը

և

լարային

միացումները:

□

Ստանալ

մասնագետի

կոդը

պարունակող

ծրարը

տեղամասային

ընտրական հանձնաժողովի նախագահից։

□
□

Միացնել տեխնիկական սարքավորումը:
Մուտք գործել ընտրողների գրանցման ծրագիր՝ սեղմելով տեխնիկական
սարքավորման էկրանի վերևի ձախ անկյունում գտնվող «VIU-Client»
նարնջագույն նշանը։

□

Ստուգել տեխնիկական սարքավորման ժամը և ամսաթիվը էկրանի ձախ
անկյունում:
! ամսաթվի կամ ժամի սխալի դեպքում անհապաղ կապ հաստատել
աջակցման կենտրոնի հետ:

□
վեցանիշ կոդը և Ձեր ընտրական տեղամասի համարը։ Կրկին ստուգել
այդ տեղամասի տվյալները՝

 ընտրական

տեղամասի

ընտրողների

ցուցակում

ընդգրկված

ընտրողների ընդհանուր թիվը,

 տվյալ ընտրական տեղամասում նախատեսվում է զորամասում
հաշվառված ընտրողների ցուցակով քվեարկություն, թե ոչ,

 տվյալ ընտրական տեղամասում քվեարկությունը նախատեսվում է
մեկ, թե մեկից ավելի տեխնիկական սարքավորումներով,
! մեկից ավելի տեխնիկական սարքավորումներ ունեցող ընտրական
տեղամասում

կրկին

ստուգել,

թե

արդյոք

տեխնիկական

սարքավորումները միացված են ներքին ցանցին:
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□

Սեղմել «

» կոճակը, եթե էկրանին հայտնված տեղեկությունները

ճիշտ են:

□

Սեղմել «

» կոճակը և էկրանին կհայտնվի ծանուցում

«Ընտրական տեղամասի ցուցակն ակտիվացված է»:

□

Մուտքագրել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահից
ստացված ծրարում առկա մասնագետի վեցանիշ կոդը:

□

Ստանալ

տեղամասային

հանձնարարությունը՝

ընտրական

գրանցված

հանձնաժողովի

ընտրողների

նախագահի

բացակայությունը

հավաստող տեղեկանքը տպելու համար:

□

Հեռացնել տպիչի ստուգման արդյունքում տպված կտրոնը և տպել
գրանցված ընտրողների բացակայությունը հավաստող տեղեկանքը:

□
□

Հանձնել տեղեկանքը հանձնաժողովի նախագահին:
Հայտնել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին և
տեխնիկական

աջակցության

կենտրոնին

տվյալների

ստուգման

գործընթացի հաջող ավարտի մասին։ Խնդիրների դեպքում տեղյակ
պահել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին և
զանգահարել տեխնիկական աջակցության կենտրոն։
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□

Սեղմել «

□

Ստանալ

» կոճակը՝ ժամը 8:00-ին
ընտրողից

անձը

հաստատող

փաստաթուղթը

(միայն

բնօրինակը)

□

Պահանջել,

որ

ընտրողը

հեռացնի

դիմակը

կամ

անհատական

պաշտպանության այլ միջոցները

□

Ստուգել ընտրողի ինքնությունը՝ համոզվելով, որ ներկայացված անձը
հաստատող փաստաթղթում առկա լուսանկարը համապատասխանում է
ընտրողին

□

Ներմուծել փաստաթուղթը սարքավորման մեջ կամ անհրաժեշտության
դեպքում մուտքագրել տվյալները ստեղնաշարով

□

Ապահովել ընտրողի մատնահետքի ներմուծումը և տպած քվեարկության
կտրոնը տալ ընտրողին
!

քվեարկության
կազմված
լրացուցիչ
ընդգրկվելու համար

օրը

ցուցակում
անձը

հատատող փաստաթղթի հետ
(այն առանց լուսանկարի է):
! Խնդրեք
տեղամասային
ընտրական
հանձնաժողովի նախագահին Ձեզ ցույց
տալ նշված տեղեկանքը:
! Միայն նշված տեղեկանքի առկայության դեպքում է, որ ընտրողին
պետք է գրանցել լրացուցիչ ցուցակում:
!

լրացուցիչ ցուցակով գրանցելուց առաջ անձը
հաստատող փաստաթուղթը մեկ անգամ ևս ներմուծեք սարքավորման
մեջ

կամ

անհրաժեշտության

դեպքում

մուտքագրեք

տվյալները

ստեղնաշարով:
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□

Ախտահանել մատնահետքի ընթերցման սկաները 70 % ալկոհոլի հիմքով
ախտահանիչ անձեռոցիկով յուրաքանչյուր ընտրողին սպասարկելուց
հետո

□

□
□

Սեղմել գլխավոր էջի տնակի տեսքով կոճակը:

Սեղմել «ՓԱԿԵԼ» կոճակը:
Տպել ավարտական տեղեկանքը և հանձնել տեղամասային ընտրական
հանձնաժողովի նախագահին:

□

Սեղմել «ՀԱՇՎԵՏՎՈՒ ԹՅՈՒՆՆԵՐ» կոճակը և տպել ավարտական
տեղեկանքի օրինակներ՝ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի
նախագահի հանձնարարությամբ:

□

Սեղմել սարքավորման վերևի աջ անկյունում գտնվող բացվող ցանկի
կոճակը, ընտրել «ԵԼՔ» տարբերակը, հետո՝ «ԱՆՋԱՏԵԼ» կոճակը:

□

Դասավորել տեխնիկական սարքավորման կոմպլեկտը ճամպրուկում և
հավաքել մյուս պարագաները (առկայության դեպքում՝ ռաուտերը, UPS-ը
ցանցային լարերը ևս դասավորել իրենց տուփերում):

□

Հանձնել

տեխնիկական

սարքավորման

ճամպրուկը

և

մյուս

պարագաները տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահին՝
հանձնման ստացականը ստորագրելու միջոցով։
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