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Հարցեր կամ կասկածներ 

ունե՞ք։

Էլ․նամակ ուղարկեք  

info@ciclavia.org հասցեով

կամ զանգահարեք՝ 

213.355.8500։ 

Լոս Անջելեսի փողոցների փակման 
թույլտվության հետ կապված խնդիրների 
համար դիմեք Լոս Անջելեսի Փողոցային 
ծառայությունների, Հետաքննության 
և կատարման բաժնի Հատուկ 
իրադարձությունների բաժանմունք՝ 
213.847.6000 հեռախոսահամարով: 

CicLAvia-ն 501(c)(3) շահույթ չհետապնդող 
կազմակերպություն է: CicLAvia-ի 
միջոցառումներն իրականացվում են 
Արևմտյան Հոլիվուդի, Լոս Անջելեսի 
քաղաքապետարանների և CicLAvia-ի հետ 
համատեղ:

City of  
Los Angeles

Բիզնես հնարավորություններ CicLAvia-ում

Մենք հրավիրում ենք Ձեզ։

Կիրակի, 21 օգոստոսի 2022 թ.
09։00-16։00

MENU

Ծանոթացում Հոլիվուդի հետ

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

CicLAvia-ն փողոցները վերածում է անվտանգ, առանց մեքենաների տարածքների, 

որտեղ հազարավոր մարդիկ կարող են հեծանիվ վարել, քայլել, խաղալ և ուսումնասիրել 

տարածքը: Այս անվճար, ընտանեկան և հանրության համար բաց միջոցառումը հիանալի 

հնարավորություն է Ձեր տեղական բիզնեսը հանրությանը ներկայացնելու համար:



Ի՞նչ կտեսնեք CicLAvia-ում:
• Հազարավոր մարդկանց, ովքեր վայելում են 

առանց մեքենաների փողոցները, ոտքով, 
հեծանիվով, սկուտերով, սքեյթբորդով կամ 
անիվներով

• Երջանիկ մարդկանց, ովքեր ցանկանում 
են աջակցել համայնքի ռեստորաններին, 
խանութներին և ձեռնարկություններին

• Գործարարներին և համայնքային խմբերին, 
ովքեր բարեկարգում են մայթերն ու այլ 
տարածքները երթուղու երկայնքով

• Երթուղու երկայնքով երթևեկության 
և ամբոխի վերահսկման համար 
պատասխանատու շերիֆներին, 
ճանապարհային և ոստիկանության 
աշխատակիցներին

• Զուգարաններ, անվճար ջուր, առաջին 
օգնություն, աղբամաններ, հեծանիվների 
կայանատեղի, հեծանիվների անվճար 
վերանորոգում և տեղեկատվական խցիկներ 
երթուղու երկայնքով գտնվող հանգույցներում

• Անվտանգ, զվարճալի, ամբողջ ընտանիքի 
համար գործունեություն կենտրոններում և 
ողջ երթուղու երկայնքով

Ինչպե՞ս է կարգավորվելու մեքենաների մուտքը և կայանելը: 
• Օգոստոսի 21-ին` կիրակի օրը, 

մոտավորապես ժամը 07։00-ից մինչև 18։00 
երթուղու բոլոր ճանապարհները փակ 
կլինեն: Տվյալ ժամանակահատվածում 
տրանսպորտային միջոցներին չի 
թույլատրվի մուտք գործել կամ դուրս գալ 
երթուղի։

• Եթե Ձեր ճանապարհը արգելափակված է, 
և Դուք պետք է օգտագործեք Ձեր մեքենան 
կիրակի օրը՝ օգոստոսի 21-ին, խնդրում ենք 
կայանել մեկ այլ վայրում մինչև այդ օրը 
07։00։

• Փողոցները կփակվեն ժամը 04։00-ից մինչև 
06։00, իսկ երթուղիներն ամբողջությամբ 
փակ կլինեն ժամը 07։00-ին: Միջոցառումն 
տեղի կունենա ժամը 09։00-ից մինչև 16։00, 
իսկ փողոցներն ամբողջությամբ բաց կլինեն 
մեքենաների համար մինչև ժամը 18։00:

• Մեքենաները կարող են անցնել երթուղին 
ընտրված հիմնական փողոցներով 
(տե՛ս քարտեզը): Երթուղու հարակից 
փողոցները բաց կմնան բնակիչների և 
ձեռնարկությունների համար՝ տեղական 
մուտքի համար:

• Օգոստոսի 21-ին, կիրակի օրը, ժամը 
04։00-ից մինչև 18։00 Սանտա Մոնիկա 
պողոտայում՝ Սան Վիսենտեից մինչև Լա 
Բրեա, ԿԱՅԱՆՈՒՄ ՉԻ թույլատրվելու: 
CicLAvia երթուղու մնացած հատվածում 
(տե՛ս քարտեզը) կիրակի՝ օգոստոսի 21-ին, 
ժամը 01։00-ից մինչև 18։00 կայանում չի 
թույլատրվելու: Կսահմանվեն մեքենաների 
կայանման սահմանափակումներ և 
մեքենաները կքարշակվեն։

• Երթուղու մոտ կարող են սահմանափակվել 
փողոցային լրացուցիչ կայանատեղերը։ 
Խնդրում ենք ստուգել փակցված կայանման 
սահմանափակումները Ձեր թաղամասում:

• Ավտոկայանատեղի ծախսերի 
փոխհատուցում. Եթե Դուք ապրում կամ 
աշխատում եք ուղղակիորեն երթուղու 
վրա, CicLAvia-ն կարող է փոխհատուցել 
Ձեզ մինչև 20 ԱՄՆ դոլար յուրաքանչյուր 
մեքենայի ցանկացած կայանման ծախսերի 
համար, որոնք Դուք կրում եք օգոստոսի 
20-ին, շաբաթ օրը, ժամը 20։00-ից մինչև 
օգոստոսի 21-ը, կիրակի ժամը 18։00: 
Գումարի փոխհատուցում ստանալու 
համար էլ․ փոստով ուղարկեք Ձեր 
կայանման անդորրագրի և բնակության 
կամ աշխատանքի վայրի հաստատման 
պատճենը info@ciclavia.org հասցեով՝ 
նշելով նամակի ԹԵՄԱՆ՝ Ավտոկայանատեղի 
ծախսերի փոխհատուցում։

Օգտվե՛ք Ձեր դռան մոտով անցնող հազարավոր 

պոտենցիալ հաճախորդներից։ 

 Պլանավորեք աշխատել միջոցառման 
օրը (կիրակի՝ ժամը 9։00-ից 16։00): 
Դարձրեք Ձեր ցուցափեղկերը տեսանելի 
ցուցանակներով և պաստառներով: 

 ՑՈՒՅՑ ՏՎԵՔ ՁԵՐ ԲԻԶՆԵՍԸ 
ԲՈԼՈՐԻՆ։ Ձեր ձեռնարկության դիմացի 
մայթից օգտվելու թույլտվություն 
ունե՞ք: Դուրս հանեք ապրանքներ, 
երաժշտություն կամ նստատեղեր։ 
Հիշեք, որ պահպանեք պահանջվող 
4 ոտնաչափ հեռավորությունն 
անվտանգության համար՝ համաձայն 
Հաշմանդամություն ունեցող 
ամերիկացիների մասին օրենքի: 
(Խնդրում ենք նկատի ունենալ. 
փողոցում անշարժ առարկաներ չեն 
թույլատրվում։)

 ՕԳՆԵՔ ՏԱՐԱԾԵԼ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ։ ՆԱԽՕՐՈՔ․ 
Ցուցադրեք CicLAvia պաստառ կամ 
նվիրեք CicLAvia բացիկներ Ձեր 
հաճախորդներին: Նյութեր ստանալու 
համար էլ․ նամակ ուղարկեք pr@cicla-
via.org հասցեով։ 

 Միացեք CicLAvia Խնայողական 
ծրագրին և հայտնվեք CicLAvia-ի 
թվային քարտեզի վրա։ Առաջարկելով 
հատուկ առաջարկ կամ զեղչ՝ 
Դուք հնարավորություն ունեք 
անվճար հայտնվելու մեր կայքում և 
ինտերակտիվ թվային քարտեզում 
(map.ciclavia.org)՝ համապատասխան 
հաստատման դեպքում: 

 Մասնակցության համար էլ․ նամակ 
ուղարկեք info@ciclavia.org հասցեով 
կամ զանգահարեք 213.355.8500 
հեռախոսահամարով մինչև 
չորեքշաբթի, օգոստոսի 17-ը: Նշեք 
ձեռնարկության անվանումը, հատուկ/
զեղչի առաջարկը, ձեռնարկության 
հասցեն, ձեռնարկության կայքի հղումը 
(եթե առկա է) և ձեռնարկության 
հեռախոսահամարը։

 Հարցեր ունե՞ք, թե որն է լավագույնը 
Ձեր բիզնեսի համար: Էլ․ նամակ 
ուղարկեք info@ciclavia.org հասցեով 
կամ զանգահարեք 213.355.8500 
հեռախոսահամարով։

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

Միացրեք երաժշտությունը դրսում Ավելացրեք նշաններ և պաստառներԱռաջարկեք նմուշներ

Ցույց տվեք Ձեր բիզնեսը բոլորինՏրամադրեք նստատեղեր Ցույց տվեք ապրանքներ

Խնդրում ենք հաշվի առնել: Արևմտյան Հոլիվուդի ձեռնարկությունները, որոնք տեղակայված են այս երթուղու երկայնքով, իրավունք 
ունեն միջոցառման տևողության ընթացքում ազատվել ցուցափեղկի համար վճարից։ Կապվեք Թաղամասի և ձեռնարկությունների 

անվտանգության բաժնի հետ 323.848.6437 հեռախոսահամարով կամ էլփոստով՝ code@weho.org:


