
 

ՀՈԴՎԱԾ IX – Առաջնորդության Կազմակերպչական 

Կառուցվածքը 
 

1. Բնագավառային Խորհուրդներ 

Բնագավառային Խորհուրդները պետք է բաղկացած լինեն միևնույն կամ 

հարակից բնագավառների անդամներից: Դրա գործունեության 

նպատակն է՝ նպաստել չափանիշներին և Գործադիր Խորհրդին 

ներկայացնել առաջարկներ՝ կապված անդամության տվյալ հատվածին 

բնորոշ խնդիրների հետ: Բնագավառային Խորհուրդները պետք է 

ստեղծված լինեն ՏԽԾԾ խնամակալներից, Մասնավոր Գործակալության 

խնամակալներից և Որակյալ Խնամքի Հաստատությունների 

աշխատողներից: Գործունեությունը սկսելուց հետո Գործադիր 

Խորհուրդը անմիջապես պետք է որոշի Բնագավառային Խորհուրդների 

ժողովների կանոնավոր գրաֆիկը: Բնագավառային Խորհուրդների 

նախագահների  Առաջին Փոխնախագահների պատասխանատվությունն 

է՝ նախագահել Բնագավառային Խորհուրդները և ապահովել, որ բոլոր 

ժողովներն ունենան օրակարգ, արձանագրություններ և մասնակիցների 

գրանցված ցուցակ, ինչպես նաև դրանք հիմնավորող նյութեր: Նման բոլոր 

գրառումները պետք է ներկայացվեն Տարածաշրջանային 

Փոխնախագահին Նախագահներին։ 

 

 

B. Հատվածային Գործադիր Խորհրդի Պատգամավորները 

Հատվածային Գործադիր Խորհրդի Պատգամավորները (կամ «Հատվածային 

Պատգամավորները») ընտրվում են տվյալ մարզի անդամների կողմից: 

Յուրաքանչյուր մարզին պետք է հատկացվի մեկական Պատգամավոր 

յուրաքանչյուր բնագավառից և այնուհետև պետք է հատկացվի լրացուցիչ 

պատգամավոր՝ յուրաքանչյուր բնագավառի ամեն 1,500 անդամներին: 

Հատվածային Պատգամավորները կունենան հետևյալ պարտականությունները. 

 

1. Նշված պարտականությունները կատարել SEIU Տեղական 2015 Միության 

Առաքելության, Տեսլականի և Արժեքների համաձայն, ներառյալ̀ սեփական 

օրինակով առաջնորդելով հիմնական ոլորտներում, թե ինչպես ենք կառուցում 

և իրագործում մեր ազդելու ուժը̀ ներշնչելով աշխատակիցների միանալ̀ 

որպես SEIU 2015-ի լիիրավ անդամներ, օգնելով ոչ-միութենական 

երկարաժամկետ խնամքի աշխատողներին գիտակցել իրենց ուժը՝ SEIU 2015-ի 

հետ համագործակցելիս, և խրախուսելով երկարաժամկետ խնամքի 

աշխատողներին ակտիվություն ցուցաբերել իրենց ժողովրդավարության մեջ 

և իրենց ներդրումն ունենալ COPE-ում: 

 

 

7. Հատվածային Պատգամավորները պետք է մշտապես գործեն 

պատասխանատվությամբ և լավագույնս ներկայացնեն Միության և նրա 

անդամների շահերը, զերծ մնան այնպիսի գործողություններից, որոնք 

կարող են վնասել նրա անդամների բարօրությանը, և պետք է 

հավատարմությամբ կրեն Պաշտոնավարման Երդումը: Այդպես 

չվարվելը կարող է հանգեցնել պարտականությունների ոչ պատշաճ 

կատարման համար պաշտոնական մեղադրանքին և պաշտոնից 

հեռացման հիմք հանդիսանալ̀ ըստ Հոդված XII-ով սահմանված 

ընթացակարգերի։ 



 

C. Տարածաշրջանային Փոխնախագահներ 

Տարածաշրջանային Փոխնախագահները ընտվում են տվյալ տարածաշրջանի 

անդամների կողմից: Ընտրվող Տարածաշրջանային Փոխնախագահների 

քանակը պետք է որոշվի Գործադիր Խորհրդի կողմից հաստատված 

տարածաշրջանների քանակից ելնելով: Տեղական 2015 Միության 

պաշտոնյաների առաջնային ընտրությունների հաստատված 

տարածաշրջանային կառուցվածքը կցված է Հավելված A անվան տակ: 

Յուրաքանչյուր Տարածաշրջանին պետք է հատկացվի մեկ  երկու (1)  (2) 

Տարածաշրջանային Փոխնախագահի աթոռներ: Այնուհետև ևս մեկ 

Տարածաշրջանային Փոխ- Նախագահի աթոռ կհատկացվի տյվալ 

Տարածաշրջանի յուրաքանչյուր 20 Հատվածային Խորհրդի 

պատգամավորներին: 

 

Տարածաշրջանային Փոխնախագահները պետք է ստանձնեն հետևյալ 

պարտականությունները. 

 

1. Նշված պարտականությունները պետք է կատարեն SEIU Տեղական 2015 

Միության Առաքելության, Տեսլականի և Արժեքների համաձայն, 

ներառյալ̀ սեփական օրինակով առաջնորդելով հիմնական 

ոլորտներում, թե ինչպես ենք կառուցում և իրագործում մեր ազդելու 

ուժը̀ ներշնչելով աշխատակիցների միանալ̀ որպես SEIU 2015-ի լիիրավ 

անդամներ, օգնելով ոչ-միութենական երկարաժամկետ խնամքի 

աշխատողներին գիտակցել իրենց ուժը՝ SEIU 2015-ի հետ 

համագործակցելիս, և խրախուսելով երկարաժամկետ խնամքի 

աշխատողներին ակտիվություն ցուցաբերել իրենց 

ժողովրդավարության մեջ և իրենց ներդրումն ունենալ COPE-ում: 

 

 

7. Տարածաշրջանային Փոխնախագահները պետք է մշտապես 

գործեն պատասխանատվությամբ և լավագույնս ներկայացնեն 

Միության և նրա անդամների շահերը, զերծ մնան այնպիսի 

գործողություններից, որոնք կարող են վնասել նրա անդամների 

բարօրությանը, և պետք է հավատարմությամբ կրեն 

Պաշտոնավարման Երդումը: Այդպես չվարվելը կարող է հանգեցնել 

պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման համար 

պաշտոնական մեղադրանքին և պաշտոնից հեռացման հիմք 

հանդիսանալ̀ ըստ Հոդված XII-ով սահմանված ընթացակարգերի։ 

 

 

D. Առաջին փոխնախագահները 

Տնային խնամքի բնագավառի համար պետք է լինի մեկ Առաջին 

Փոխնախագահ, ինչպես նաև՝ մեկ Առաջին Փոխնախագահ̀ Խնամքի 

տների համար, որոնք ընտրվում են իրենց բնագավառների 

անդամների մեծամասնության կողմից: Առաջին փոխնախագահները 

ստանձնում են հետևյալ պարտականությունները. 

 

1. Կատարել նշված պարտականությունները̀ SEIU Տեղական 2015 Միության 

Առաքելության, Տեսլականի և Արժեքների համաձայն, ներառյալ̀ սեփական 

օրինակով առաջնորդելով հիմնական ոլորտներում, թե ինչպես ենք 



կառուցում և իրագործում մեր ազդելու ուժը̀ ներշնչելով աշխատակիցների 

միանալ̀ որպես SEIU 2015-ի լիիրավ անդամներ, օգնելով ոչ-միութենական 

երկարաժամկետ խնամքի աշխատողներին գիտակցել իրենց ուժը՝ SEIU 2015-ի 

հետ համագործակցելիս, և խրախուսելով երկարաժամկետ խնամքի 

աշխատողներին ակտիվություն ցուցաբերել իրենց ժողովրդավարության մեջ 

և իրենց ներդրումն ունենալ COPE-ում: 

2. Ծառայել որպես Բնագավառների խորհուրդների առաջնորդներ և 

խթանել համապատասխան բնագավառի տեսլականը և 

նպատակները՝ ըստ Նախագահի ցուցումների: 

3. Սերտորեն համագործակցել գործադիր փոխնախագահների հետ̀ ողջ 

միությունում Բնագավառի տեսլականն ու նպատակները խթանելու համար: 

4. Կատարել նմանատիպ այլ պարտականություններ̀ ըստ Նախագահի 

հանձնարարության։  

5. Ծառայել որպես Գործադիր խորհրդի քվեարկող անդամներ և կատարել այդ 

մարմինների բոլոր պարտականությունները: Գործադիր Խորհրդի 

կանոնավոր ժողովին չմասնակցելու դեպքում, եթե ժողովից առաջ 

չմասնակցելու պատճառի վերաբերյալ չտեղեկացվի Նախագահին և ձեռք 

չբերվի բացակայելու իրավունք Գործադիր Խորհրդի ձայների 

մեծամասնությամբ, դա կհամարվի անհարգելի բացակայություն: 

Պաշտոնավարման ընթացքում երրորդ անհարգելի բացակայությունը 

մեխանիկորեն կհամարվի հրաժարական: 

6. Առաջին փոխնախագահները պետք է մշտապես գործեն 

պատասխանատվությամբ և լավագույնս ներկայացնեն Միության և նրա 

անդամների շահերը, զերծ մնան այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող 

են վնասել նրա անդամների բարօրությանը, և պետք է հավատարմությամբ 

կրեն Պաշտոնավարման Երդումը: Այդպես չվարվելը կարող է հանգեցնել 

պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման համար 

պաշտոնական մեղադրանքին և պաշտոնից հեռացման հիմք 

հանդիսանալ̀ ըստ Հոդված XII-ով սահմանված ընթացակարգերի։ 

 

E. Գործադիր Փոխնախագահներ 

Պետք է լինեն երեք (3) Գործադիր Փոխնախագահներ, ովքեր կընտրվեն 

անդամների ձայների մեծամասնությամբ: Գործադիր Փոխնախագահները 

պետք է ստանձնեն հետևյալ պարտականությունները. 

 

1. Նշված պարտականությունները պետք է կատարեն SEIU Տեղական 2015 

Միության Առաքելության, Տեսլականի և Արժեքների համաձայն, ներառյալ̀ 

սեփական օրինակով առաջնորդելով հիմնական ոլորտներում, թե ինչպես ենք 

կառուցում և իրագործում մեր ազդելու ուժը̀ ներշնչելով աշխատակիցների 

միանալ̀ որպես SEIU 2015-ի լիիրավ անդամներ, օգնելով ոչ-միութենական 

երկարաժամկետ խնամքի աշխատողներին գիտակցել իրենց ուժը՝ SEIU 2015-ի 

հետ համագործակցելիս, և խրախուսելով երկարաժամկետ խնամքի 

աշխատողներին ակտիվություն ցուցաբերել իրենց ժողովրդավարության մեջ 

և իրենց ներդրումն ունենալ COPE-ում: 

 

8. Գործադիր Փոխնախագահները պետք է մշտապես գործեն 

պատասխանատվությամբ և պաշտպանեն Միության և նրա անդամների 

շահերը՝ զերծ մնալով ցանկացած գործողությունից, որը կարող է վտանգել 

իրենց անդամների բարօրությանը, ինչպես նաև պետք է 

հավատարմությամբ կատարեն իրենց պաշտոնավարման երդումը: 

Այդպես չվարվելը կարող է հանգեցնել պարտականությունների ոչ 



պատշաճ կատարման համար պաշտոնական մեղադրանքին և 

պաշտոնից հեռացման հիմք հանդիսանալ̀ ըստ Հոդված XII-ով 

սահմանված ընթացակարգերի։ 

 

 F. Նախագահ 

Նախագահը պետք է ընտրվի անդամների ձայների մեծամասնությամբ և 

ծառայի լրիվ դրույքով որպես Միության Գլխավոր Գործադիր Պաշտոնյա: 

Նախագահը պետք է ղեկավարի Միության գործերը և ամեն օր իրականացնի 

Միության քաղաքականությունը: Նախագահի պարտականությունները 

պետք է առանց սահմանափակումների ներառեն հետևյալ կետերը. 

 

1. Կատարել նշված պարտականությունները՝ SEIU Տեղական 2015 Միության 

Առաքելության, Տեսլականի և Արժեքների համաձայն, ներառյալ̀ սեփական 

օրինակով առաջնորդելով հիմնական ոլորտներում, թե ինչպես ենք կառուցում և 

իրագործում մեր ազդելու ուժը̀ ներշնչելով աշխատակիցների միանալ̀ որպես 

SEIU 2015-ի լիիրավ անդամներ, օգնելով ոչ-միութենական երկարաժամկետ 

խնամքի աշխատողներին գիտակցել իրենց ուժը՝ SEIU 2015-ի հետ 

համագործակցելիս, և խրախուսելով երկարաժամկետ խնամքի աշխատողներին 

ակտիվություն ցուցաբերել իրենց ժողովրդավարության մեջ և իրենց ներդրումն 

ունենալ COPE-ում: 

 

16. Նախագահը պետք է մշտապես գործի պատասխանատվությամբ և 

ներկայացնի Միության և նրա անդամների լավագույն շահերը, զերծ մնա 

այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են վնասել իր անդամների 

բարօրությանը, ինչպես նաև պետք է հավատարմությամբ կատարի իր 

պաշտոնավարման երդումը: Այդպես չվարվելը կարող է հանգեցնել 

պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման համար պաշտոնական 

մեղադրանքին և պաշտոնից հեռացման հիմք հանդիսանալ̀ ըստ Հոդված 

XII-ով սահմանված ընթացակարգերի։ 

 

 

G. Գործադիր Խորհուրդ 

Գործադիր Խորհուրդը պետք է բաղկացած լինի բոլոր ընտրված Հատվածային 

Պատգամավորներից, Տարածաշրջանային Փոխնախագահներից, Առաջին 

Փոխնախագահներից, Գործադիր Փոխնախագահներից և Նախագահից: 

 

H. Թափուր Տեղեր 

1.Նախագահի և Գործադիր Փոխնախագահների Թափուր 

Պաշտոնները 

Նախագահի, և Գործադիր Փոխնախագահների և Առաջին 

Փոխնախագահների թափուր պաշտոնների դեպքում Գործադիր 

Խորհուրդը պետք է կա՛մ հաստատի Նախագահի նշանակված անձին, 

նշանակի փոխարինող Նախագահ կա՛մ էլ անցկացնի արտահերթ 

ընտրություններ, որպեսզի լրացվի պաշտոնավարման ժամկետի 

չլրացված հատվածը: Եթե Գործադիր Խորհուրդը որոշի, որ արտահերթ 

ընտրություններ են պահանջվում նման թափուրը լրացնելու համար, ապա 

նման ընտրությունները պետք է պահանջեն ամբողջ նահանգի լավ 

կարգավիճակ ունեցող անդամների քվեն: Տեղական միության հաջորդ 

լիարժեք ընտրական փուլից առաջ 90 օրվա ընթացքում առաջացած 

թափուր պաշտոնը կավելացվի տեղական միության ընտրական 

գործընթացին։ 



 

2.Տարածաշրջանային Փոխնախագահների և 

Հատվածային Պատգամավորների Թափուր Պաշտոնները 

Տարածաշրջանային Փոխնախագահների և Հատվածային 

Պատգամավորների թափուր պաշտոնների դեպքում, նման 

պաշտոնավարման ժամկետի չլրացված ժամանակահատվածում թափուրը 

լրացնելու նպատակով պետք է ընտրություններ անցկացվեն իննսուն (90) 

օրվա ընթացքում՝ համաձայն Գործադիր Խորհրդի կողմից նշանակված 

Ընտրական Հանձնաժողովի կողմից ընդունված ընթացակարգերի: Միայն 

համապատասխան տարածաշրջանի կամ մարզի լավ կարգավիճակ ունեցող 

անդամները, որտեղ առկա են թափուր պաշտոնները, կարող են քվեարկել: 

Տեղական միության հաջորդ լիարժեք ընտրական փուլից ավելի քան 90 օր 

առաջ առաջացած Տարածաշրջանային Փոխնախագահների և Հատվածային 

Պատգամավորների թափուր պաշտոնների դեպքում̀ համապատասխան 

շրջանի և մասնաճյուղի Խորհրդի անդամները կարող են ներկայացնել այն 

թեկնածուին, որին առաջարկում են նշանակել այդ պաշտոնում՝ դեռևս 

չլրացած ժամկետի համար։ Նշանակումը հաստատելու համար կարող են 

քվեարկել միայն այն շրջանի կամ վարչաշրջանի լավ կարգավիճակում 

գտնվող Խորհրդի անդամները, որտեղ առկա է թափուր պաշտոնը: Տեղական 

միության հաջորդ լիարժեք ընտրական փուլից առաջ 90 օրվա ընթացքում 

առաջացած թափուր պաշտոնը կավելացվի տեղական միության ընտրական 

գործընթացին, և կարող են քվեարկել միայն այն շրջանի կամ վարչաշրջանի 

լավ կարգավիճակում գտնվող Խորհրդի անդամները, որտեղ առկա է թափուր 

պաշտոնը: 

 

ՀՈԴՎԱԾ XI – Պաշտոնյաների, Գործադիր Խորհրդի 

Պատգամավորների և Տարածաշրջանային 

Փոխնախագահների Առաջադրումն ու 
Ընտրությունները 

 

A. Ընտրությունների Ձևն ու Ամսաթիվը 

Նախագահը, Գործադիր Փոխնախագահները, Առաջին Փոխնախագահները, 

Տարածաշրջանային Փոխնախագահները և Հատվածային Գործադիր 

Պատգամավորները պետք է ընտրվեն յուրաքանչյուր երեք (3) տարին մեկ անգամ 

Տեղական 2015 Միության լավ կարգավիճակ ունեցող անդամների կողմից՝ գաղտնի 

քվեաթերթիկով ընտրությունների միջոցով: Յուրաքանչյուր պաշտոնի թեկնածու, 

ով կստանա տվյալ պաշտոնի համար քվեների մեծամասնությունը, կհամարվի 

ընտրված: 

 

B. Ընտրական Հանձնաժողով 

Պաշտոնյաների, Տարածաշրջանային Փոխնախագահների և Հատվածային 

Գործադիր Պատգամավորների  ընտրությունները պետք է անցկացվեն 

Ընտրական Հանձնաժողովի կողմից, որը պետք է նշանակվի Նախագահի 

կողմից՝ խորհրդակցելով Գործադիր Խորհրդի հետ: Ընտրական Հանձնաժողովը 

պետք է վերահսկի 

և իրականացնի առաջադրումներն ու ընտրությունները՝ համաձայն այս 

Սահմանադրության և Կանոնակարգերի,  SEIU Սահմանադրության և 

Կանոնակարգերի և մնացած բոլոր կիրառելի օրենքների: Ցանկացած լավ 

կարգավիճակ ունեցող անդամ , որ աշխատում է տվյալ բանակցային 



միավորում՝ ներկայացվելով Տեղական 2015 Միության կողմից, բացառությամբ 

թեկնածուների, կարող է իրավասու լինել՝ ծառայելու Ընտրական 

Հանձնաժողովում: Ընտրական 

Հանձնաժողովը կարող է ողջամիտ միջոցներ ստեղծել թեկնածուի 

բնութագիրը կիսելու նպատակով, ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով, 

թեկնածուի բնութագիրը հավաքել և այն կիսել անդամների հետ կա՛մ նրանց 

պահանջով, կա՛մ էլ այն ներառելով փոստային քվեաթերթիկի վրա, նաև 

ներկայացված թեկնածուի բնութագրի վերաբերյալ փաթեթներ ստեղծելով, 

որոնք հասանելի կլինեն Միության բոլոր գրասենյակներում կամ թեկնածուի 

կայքում: 

 

 

C. Իրավասությունը 

Նահանգային պաշտոնյա, Տարածաշրջանային Փոխնախագահ կամ 

Գործադիր Խորհրդի Պատգամավորի թեկնածու առաջադրվելու իրավունք 

ունենալու համար անդամը պետք է Միության մեջ առնվազն մեկ տարի 

շարունակաբար լավ կարգավիճակում գտնվի: Ընտրական Հանձնաժողովը 

պետք է որոշի այն ամսաթիվը, երբ առաջադրվողը պետք է լավ կարգավիճակ 

ունեցող անդամ լինի՝ վերը նշված ժամանակահատվածի համար, որպեսզի 

կարողանա առաջադրվել կամ ընտրվել՝ որպես նահանգային Պաշտոնյա, 

Տարածաշրջանային Փոխնախագահ կամ Գործադիր Խորհրդի 

Պատգամավոր։ որպեսզի իրավասու լինի որպես Պաշտոնյա կամ Գործադիր 

Խորհրդի Պատգամավոր առաջադրվելու կամ ընտրվելու համար: Նման 

որոշման նպատակն է՝ թույլ տալ առավել լայնածավալ մասնակցություն՝ 

միևնույն ժամանակ ապահովելով լավ կարգավիճակ ունեցող բոլոր 

անդամների իրավասությունը, ովքեր կունենան հավասար 

պատասխանատվություն և, որոշում կայացնելու նպատակով, կկարողանան 

օգտվել Տեղական Միության անհրաժեշտ տեղեկություններից: 

 

 

E. Առաջադրումներ 

1. Նախագահի, և Գործադիր Փոխնախագահի և Առաջին Փոխնախագահի 

պաշտոնների համար առաջադրման  միջնորդագիրը  պետք  է վավերական 

ստորագրություններ պարունակի Տեղական 2015 Միության առնվազն 

ութսուն (80) լավ կարգավիճակ ունեցող անդամներից, որոնցից առնվազն 

տասներկու (12) վավերական ստորագրությունները կլինեն յուրաքանչյուր 

Տարածաշրջանի լավ կարգավիճակ ունեցող անդամներից և ևս ութ (8) 

վավերական ստորագրություններ կլինեն ամբողջ Միության լավ 

կարգավիճակ ունեցող անդամներից: 

 

 

K. Ընտրություններ 

Նախագահի և Գործադիր Փոխնախագահների  Նախագահի, Գործադիր 

Փոխնախագահի և Առաջին Փոխնախագահի թեկնածուները կառաջադրվեն 

լայն զանգվածների կողմից: Տարածաշրջանային Փոխնախագահների 

թեկնածուները կառաջադրվեն այն տարածաշրջաններից, որտեղ 

ակնկալվում է անցկացնել ընտրությունները: Հատվածային Գործադիր 

Խորհրդի Պատգամավորների թեկնածուները պետք է առաջադրվեն այն 

մարզից, որտեղ ակնկալվում է անցկացնել ընտրությունները: 

Առաջադրումները փակելուց անմիջապես հետո Ընտրական Հանձնաժողովը 

պետք է պատրաստի քվեաթերթիկ կամ քվեաթերթիկներ, որոնք 



կպարունակեն 

բոլոր վավերացված իրավասու թեկնածուների ցուցակը, ովքեր առաջադրվել 

են՝ համաձայն այս Սահմանադրության և Կանոնակարգերի պայմանների, և 

փոստով քվեաթերթիկը և վերադարձի ծրարը կուղարկի լավ կարգավիճակ 

ունեցող անդամներին՝ իրենց վերջին հայտնի հասցեով քվեաթերթիկներ 

ներկայացնելու վերջնաժամկետից առնվազն քսանմեկ (21) օր առաջ: Լավ 

կարգավիճակ ունեցող անդամներին ուղարկված քվեաթերթիկները պետք է 

պարունակեն յուրաքանչյուր պաշտոնին առաջադրված թեկնածուների 

անունները, ովքեր ենթակա են տվյալ Տարածաշրջանում ընտրությունների 

համար, որտեղ առաջադրվել են մեկից (1) ավելի վավերացված թեկնածուներ: 

 

ՀՈԴՎԱԾ XXI – Միջազգային Միության 

Համագումարի և Այլ Խորհուրդների 

Պատգամավորները 

 
Նախագահը, Գործադիր Փոխնախագահները, Առաջին Փոխնախագահները, 

Տարածաշրջանային Փոխնախագահները և Հատվածային Փոխ- 

Նախագահները Տեղական 2015 Միության պաշտոններում ընտրվելու դեպքում 

կհամարվեն Միջազգային Միության Համագումարի ընտրված 

պատգամավորներ: 

 

3.Առաջին Փոխնախագահներ 

 

5. Հատվածային Գործադիր Խորհրդի Պատգամավորները 

վիճակահանությամբ հավասարապես կհատկացվեն ամբողջ 

Տարածաշրջանով մեկ՝ հիմնվելով յուրաքանչյուր տարածաշրջանում 

ներկայացվողների ընդհանուր քանակի վրա (եթե առկա են ավելի քիչ 

քանակությամբ պատգամավորների աթոռներ, քան Հատվածային Գործադիր 

Խորհրդի պատգամավորների աթոռների քանակն է, ապա Նախագահը, 

Գործադիր Փոխնախագահները, Առաջին Փոխնախագահները և 

Տարածաշրջանային Փոխնախագահները կզբաղեցնեն նրանց 

պատգամավորական աթոռները):  

 

Եթե Տեղական 2015 Միությունը իրավունք ստանա ավելի շատ 

պատգամավորներ ունենալու, քան ընտրված Պաշտոնյաների և 

Հատվածային Պատգամավորների ընդհանուր քանակն է, ապա Գործադիր 

Խորհուրդը կորոշի լրացուցիչ պատգամավորների և փոխարինող 

պատգամավորների քանակը, ովքեր կընտրվեն լավ կարգավիճակ ունեցող 

անդամների ձայների մեծամասնությամբ՝ անդամի կամ փոխարինող 

անդամի գաղտնի քվեաթերթիկով անցկացվող ընտրություններում,    և 

Գործադիր Խորհուրդը կարող է որոշել, թե, Միջազգային Միության 

Համագումարում ընտրված Պաշտոնյաներից և Հատվածային 

Պատգամավորներից ովքեր կստանան Տեղական 2015 Միության իրավասու 

պատգամավորների լիարժեք իրավունք: 

 

 

 

SEIU Տեղական 2015 Միության Կազմակերպչական 

Առաջնահերթությունները 

 



 

 Հաշմանդամության Արդարադատություն 

 

Արդարադատության մասին մեր տեսլականը ներառում է այն համայնքները, 

որոնք գնահատում են բոլոր մարդկանց ամբողջականությունը՝ տրամադրելով 

լիակատար ներգրավվածություն և հասանելիություն, միևնույն ժամանակ 

տրամադրելով միևնույն իրավունքներն ու ազատությունը բոլորի համար՝ 

անկախ նրանց ունակությունից կամ հաշմանդամությունից: 

 

Այս ամենին հասնելու նպատակով տարվող մեր աշխատանքն իր մեջ 

ընդգրկում է հետևյալը՝ 

 

1. Հասանելիություն բոլորի համար։Արդարադատության մասին մեր 

տեսլականը ներառում է այն համայնքները, որոնք գնահատում են 

բոլոր մարդկանց ամբողջականությունը՝ տրամադրելով լիակատար 

ներգրավվածություն և հասանելիություն, միևնույն ժամանակ 

տրամադրելով միևնույն իրավունքներն ու ազատությունը բոլորի 

համար՝ անկախ նրանց ունակությունից կամ հաշմանդամությունից: 

2. Խաչաձև շարժման համագործակցություն և հակառասիզմ։ Մենք 

նվիրված ենք խաչաձև շարժման համագործակցությանը, որն 

ընդլայնում է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց կյանքի վրա 

խտրականության դրսևորման ազդեցության վերաբերյալ 

հասկացողությունը, ինչպես նաև ճնշման և մարգինալացման այլ 

ձևերի, հատկապես ռասիզմի հետ կիրառման արդյունքում 

կուտակված ազդեցությունը, որը հաճախ կարող է լինել մահացու: 

3. Անկախ ապրելը։ Մենք կաջակցենք և կնպաստենք այնպիսի 

քաղաքականությունների ստեղծմանը, որոնք կպաշտպանեն և 

իրականություն կդարձնեն հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց 

իրավունքները, որպեսզի նրանք կարողանան ապրել իրենց իսկ 

համայնքներում այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում՝ զերծ մնալով 

խտրականությունից, շահագործումից, անհարգալից 

վերաբերմունքից և հնարավորությունների և արհամարհանքի 

բացակայությունից: 

4.  Դաշինքների ստեղծում։ Մենք հանձն ենք առնում միավորել 

հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, խնամակալներին և 

աջակիցներին, որպեսզի նրանք իրականացնեն բոլորի համար լավ 

ֆինանսավորված, բարձրորակ անհատական աջակցության 

ծառայություններ տրամադրելու վերաբերյալ միասնական 

տեսլականը, որն իր մեջ կներառի որակյալ խնամակալության 

աշխատանքներ, որոնք հարգանքով կվերաբերվեն խնամակալների 

հմտություններին և նրանց միությանը և նրանց կպահեն իրենց 

մասնագիտության բնագավառում: 
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