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ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ info@ciclavia.org / 213.355.8500 / ciclavia.org / @ciclavia

Ունե՞ք հարցեր կամ 
մտահոգություններ: Էլ. նամակ 
ուղարկեք info@ciclavia.org 
հասցեով կամ զանգահարեք 
213.355.8500:  

Լոս Անջելեսում փողոցների փակման 
թույլտվության հետ կապված 
մտահոգությունների դեպքում կապվեք 
Լոս Անջելեսի Հատուկ միջոցառումների 
բաժնի Փողոցային ծառայությունների, 
հետազոտությունների և իրականացման բյուրոյի 
հետ (LA Bureau of Street Services, Investigation 
and Enforcement Division, Special Events)՝ 
213.847.6000 հեռախոսահամարով։ Ուեսթ 
Հոլիվուդում փողոցների փակման թույլտվության 
հետ կապված մտահոգությունների դեպքում 
կապվեք Ուեսթ Հոլիվուդի քաղաքապետարանի 
հետ՝ 323.848.6400 հեռախոսահամարով։

CicLAvia-ն 501(c)(3) հոդվածի ներքո գործող 
շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է։ 
CicLAvia-ի միջոցառումներն իրականացվում 
են Ուեսթ Հոլիվուդ, Լոս Անջելես քաղաքների, 
Metro-ի և CicLAvia Inc.-ի համագործակցությամբ: 

«Դաունթաուն Կալվեր Սիթիի 
պատմության մեջ ցերեկային 
բիզնեսի համար միակ 
հիշարժան օրն սկսվում է 
այն ժամանակ, երբ քաղաք 
է ժամանում CicLAvia-ն։ Մեր 
ողջ համայնքը հրաշալի օր է 
անցկացնում»։ 

- THE CULVER HOTEL 
Դաունթաուն Կալվեր Սիթի 

CicLAvia միջոցառման ժամերն են՝ օգոստոսի 18, կիրակի, 
ժամը 9:00-16:00: CicLAvia-ի 6.5 մղոն երկարությամբ 
երթուղին բոլոր ավտոմեքենաների համար փակ կլինի 
ժ. 7։00-ից մինչև ժ. 18։00-ը: Այս ժամանակահատվածի 
ընթացքում երթուղու վրա չի թույլատրվի ավտոմեքենաների 
մուտքը կամ փողոցային կայանումը, իսկ արդեն կայանված 
ավտոմեքենաները դուրս կհանվեն։ Կգործադրվեն 
ավտոկայանման լրացուցիչ սահմանափակումներ (տե՛ս 
ներսը՝ լրացուցիչ տեղեկությունների համար)։  Մի քանի 
խաչմերուկներում կան հատման որոշ կետեր, որտեղ 
ավտոմեքենաները կարող են հատել երթուղին (տես 
քարտեզը)։ Մոտակա փողոցներում կարող են միջինից 
մինչև երկար տևողությամբ ուշացումներ լինել, որը պետք 
է հաշվի առնեք, եթե պատրաստվում եք այդ օրը մեքենա 
վարել կամ ճամփորդել ավտոբուսով: 

CicLAvia-ի գործարար հնարավորությունները 

Օգոստոսի 
18, 2019թ., 
կիրակի, ժ. 
9։00-ից 16։00-ը

Օգոստոսի 18, 2019թ., կիրակի, ժ. 9։00-ից 16։00-ը
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կազմակերպված Metro-ի կողմից

CicLAvia-ն փողոցները 
ապահով, մեքենաներից 
զերծ վայր է դարձնում 
հազարավոր մարդկանց 
համար, ուր նրանք կարող 
են հեծանիվ վարել, 
զբոսնել, խաղալ և ժպտալ: 
CicLAvia-ն անվճար է և 
միավորում է մարդկանց 
իրենց համայնքների ու 
միմյանց հետ: 

City of 
Los Angeles



ՕԳՏՎԵ՛Ք ՁԵՐ ՄՈՒՏՔԻ ԱՌՋԵՎԻՑ ԱՆՑՆՈՂ ՀԱԶԱՐԱՎՈՐ 
ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ  

1   ՊԼԱՆԱՎՈՐԵՔ ԲԱՑԵԼ ՁԵՐ ԲԻԶՆԵՍԸ 
ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ՕՐԸ (ժ. 9:00-16:00): Ձեր 
խանութի ցուցափեղկը տեսանելի դարձրեք 
նշաններով և ցուցանակներով: 

2   ԴՈՒՐՍ ՀԱՆԵՔ ՁԵՐ ԱՊՐԱՆՔԸ: Եթե 
ձեզ թույլատրված է օգտագործել ձեր 
խանութի առջևի մայթը, ապա կարող եք 
դրսում ներկայացնել ձեր ապրանքները, 
երաժշտությունը կամ դրսում նստելու 
հնարավորություն ստեղծել: Եթե 
պատրաստվում եք օգտագործել ձեր 
առջևի մայթը, ապա պետք է պահպանեք 
4’ ազատ տարածք ADA-ի մուտքի համար: 
(Նկատի ունեցեք. համաձայն CicLAvia-ի 
թույլտվության պայմանների՝ փողոցներում 
չի թույլատրվում անշարժ օբյեկտների 
տեղակայում): 

Նկատի ունեցեք. Ուեսթ Հոլիվուդում 
երթուղու երկայնքով տեղակայված 
բիզնեսները իրավունք ունեն վճարումից 
ազատվել՝ միջոցառման ընթացքում 
իրենց առջևի տարածքն օգտագործելու 

համար։ Լրացուցիչ տեղեկությունների 
համար դիմեք Event and Film Services 
(Միջոցառման և նկարահանման 
ծառայություններ)՝ 323.848.6447 
հեռախոսահամարով կամ  
specialeventpermit@weho.org էլ. հասցեով։

3  ՑՈՒՑԱԴՐԵՔ ՁԵՐ ԲԻԶՆԵՍԸ 
CICLAVIA-Ի ԹՎԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԻ ՎՐԱ: 
Այն ընկերությունները, որոնք հատուկ 
CicLAvia-ի զեղչ կառաջարկեն, կարող են 
անվճար նշվել մեր ինտերակտիվ թվային 
քարտեզի վրա՝ map.ciclavia.org։ Տես 
ստորև՝ CicLAvia-ի խնայողության ծրագրին 
միանալու մասին տեղեկությունների 
համար: 

4  ՕԳՆԵՔ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ՏԱՐԱԾՄԱՆԸ ՆԱԽՕՐՈՔ:  Փակցրեք 
CicLAvia-ի պաստառ կամ ձեր 
հաճախորդներին տվեք CicLAvia-ի 
բացիկներ: Լրացուցիչ տեղեկությունների և 
առաջարկությունների համար դիմեք  
info@ciclavia.org էլ. հասցեով:

Ի՞նչ կտեսնեք CicLAvia-ի ընթացքում 
• Ողջ տարածաշրջանից եկած 

տասնյակ հազարավոր մասնակիցներ 
ավտոմեքենաներից զերծ փողոցներում, 
որոնք մեծ ցանկություն ունեն հետազոտելու 
շրջակայքը  

• Ուրախ մարդիկ, որոնք փնտրում են իրենց նոր 
նախընտրելի վայրը  

• Ոստիկանության, Ճանապարհային 
երթևեկության աշխատակիցներ և շերիֆներ, 
որոնք պատասխանատու են երթուղու 
տարածքում երթևեկության և մարդկանց 
վերահսկելու հարցում   
 

• CicLAvia-ի անձնակազմին և կամավորներին 
երթուղու տարածքում, ովքեր աջակցում են 
մասնակիցներին՝ պատասխանելով նրանց 
հարցերին ու մտահոգություններին 

• Զուգարաններ, անվճար ջուր, առաջին 
օգնության կայաններ, աղբամաններ/
աղբի վերամշակման կետեր, հեծանիվի 
կայանատեղիներ, հեծանիվի անվճար 
վերանորոգում և տեղեկատվական 
տաղավարներ երթուղու ողջ երկայնքով 

• Ապահով, զվարճալի և ընտանիքների համար 
նախատեսված միջոցառումներ 

Ինչպե՞ս է կարգավորվելու մեքենաների մուտքը 

և ավտոկայանումը  
• ԵՐԹՈՒՂՈՒ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ ԲՈԼՈՐ 

ՄԵՐՁԱՏԱՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԸ ԿՓԱԿՎԵՆ, 
և դրանց մուտքը կարգելափակվի սկսած 
օգոստոսի 18, կիրակի, ժ. 7։00-ից։ 

• Եթե ձեր մեքենան կայանված է ձեր տան 
մերձատար ճանապարհի վրա և պետք 
է օգտագործեք այն օգոստոսի 18-ին, ժ. 
7։00-ից հետո, ապա նախօրոք կայանեք 
այն այլ վայրում, որովհետև ձեր մեքենայի 
տեղաշարժն արգելված կլինի մինչև մոտ ժ. 
18։00-ը։ Ավտոմեքենաները չեն կարողանա 
մտնել երթուղի կամ դուրս գալ այնտեղից այս 
ժամանակահատվածի ընթացքում։ 

• Փողոցների փակումը կսկսվի ժ. 6:00-
ին, և երթուղին ամբողջությամբ փակ 
կլինի ժ. 7:00-ի դրությամբ: Միջոցառումը 
կանցկացվի ժ. 9:00–16:00-ը, և փողոցները 
ամբողջությամբ կբացվեն ավտոմեքենաների 
համար մինչև մոտ ժ. 18:00-ը: 

• Ավտոմեքենաները կարող են որոշ հիմնական 
փողոցներում հատել երթուղին (տես 
քարտեզը)։ Հետիոտների անցումները 
նույնպես մատչելի կլինեն ողջ երթուղու 
երկայնքով, որպեսզի մարդկանց 
հնարավորություն տրվի մուտք գործել 
փողոցի երկու կողմերին տեղակայված 
խանութներ և շենքեր: Երթուղու վրա գտնվող 
բոլոր մյուս հատման փողոցները փակ 
կլինեն։ Երթուղուն հարակից փողոցները 
բաց կլինեն տեղի բնակիչների և բիզնեսների 
մուտքի համար: 

• ԱՎՏՈԿԱՅԱՆՈՒՄ ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԻ Santa 
Monica Blvd-ում՝ San Vicente-ից մինչև La 
Brea պողոտա՝ օգոստոսի 18-ին, կիրակի, 
ժ. առավոտյան 4։00-ից մինչև ժ. 18։00-ը: 
Օգոստոսի 18-ին, կիրակի, ժ. առավոտյան 
1։00-ից մինչև ժ. 18։00-ը CicLAvia երթուղու 
մնացած հատվածի վրա (տես քարտեզը) 
չի թույլատրվի ավտոմեքենաների 
կայանումը: Կգործադրվեն ավտոկայանման 
սահմանափակումներ, իսկ արդեն կայանված 
ավտոմեքենաները դուրս կհանվեն։

• Կարող են լինել նաև կայանման լրացուցիչ 
սահմանափակումներ երթուղուն հարակից 
փողոցներում։ Խնդրում ենք ուշադրություն 
դարձնել ձեր բնակավայրի մոտ փակցված 
կայանման սահմանափակումների մասին 
ծանուցումներին։ 

• Եթե դուք անմիջապես երթուղու վրա 
բնակվող անձ եք կամ ընկերություն, ապա 
CicLAvia-ն կարող է փոխհատուցել մինչև $20՝ 
յուրաքանչյուր մեքենայի կայանման ծախսերի 
համար, որոնք կատարվել են օգոստոսի 
17-ից, շաբաթ, ժ. 20։00-ից մինչև օգոստոսի 
18-ը, կիրակի, ժ. 18։00-ը։ Փոխհատուցում 
ստանալու համար փոստով ուղարկեք 
ձեր կայանման կտրոնը և բնակության 
կամ աշխատանքի վայրը հաստատող 
փաստաթուղթ հետևյալ հասցեին՝  
CicLAvia, 525 S Hewitt St, Los Angeles,  
CA 90013 կամ էլ. նամակ ուղարկեք  
info@ciclavia.org հասցեին, թեմայի տող՝ 
ավտոկայանման փոխհատուցում:

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ CICLAVIA-Ի ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ԾՐԱԳՐԻՆ 

ՁԵՐ ԲԻԶՆԵՍԸ ԵՐԹՈՒՂՈՒ ՎՐԱ՞ Է ԳՏՆՎՈՒՄ 
Խրախուսեք մասնակիցներին միջոցառման 
օրը կանգ առնել ձեր խանութի մոտ՝ CicLAvia-ի 
մասնակիցներին առաջարկելով հատուկ զեղչ: 
Հաստատում ստանալու դեպքում՝ մենք անվճար 
կնշենք ձեր ընտանեկան բիզնեսը* CicLAvia-ի 
կայքում և թվային քարտեզում: Միանալու համար 
հետևեք այս ցուցումներին  

• CicLAvia-ի օրը աշխատանքային ժամերի 
ընթացքում զեղչ առաջարկեք: 

• Ձեր բիզնեսի անվանումը, զեղչի առաջարկը, 
բիզնեսի հասցեն և կայքի հղումը 
(առկայության դեպքում) ուղարկեք  
pr@ciclavia.org  հասցեին կամ զանգահարեք 
213.355.8500՝ մինչև օգոստոսի 12-ը, 
երկուշաբթի: Նշեք ձեր բիզնեսի անվանումը, 
էլ. հասցեն և կոնտակտային տվյալները: *օր.̀  ռեստորաններ, կինոթատրոններ,  

 խաղալիքի խանութներ, հագուստի խանութներ,  
 վարսավիրանոցներ, բանկեր 

CICLAVIA-Ի ՀՈՎԱՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵՔ՝  
Meisha Rainman   /   meisha@ciclavia.org


