
   
 

እያንዳንዱ ስቴት ማን ብቁ እንደሚሆን አስመልክቶ 
የተለያዩ ደንቦች አሏቸው። በአጠቃላይ፣ 
የሚከተሉትን መሆን አለቦት፡- 

 
የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ 

 
 
መምረጥ የሚፈልጉበት ማህበረሰብ 
ነዋሪ (አንዳንዴ ለትንሽ የጊዜ ርዝመት) 

 
 
ቢያንስ 18 አመት 
(በአንዳንድ ማህበረሰቦች ከ18 አመት 
በታች የሆኑ ሰዎች በተወሰኑ የአካባቢ 
ወይም የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫዎች 
መመዝገብ እና ድምጽ መስጠት ይችላሉ) 

 
 
በአንዳንድ ስቴቶች፣ ነገር ግን ሁሉም አይደሉም፣ 
ግለሰቦች በከባድ ወንጀለኛነት ፍርድ፣ በፍርድ ውሳኔ 
ወይም በሌላ አሰራር ምክንያት ከምርጫ ሊታገዱ 
ይችላሉ። ስለ ድምፅ የመስጠት ብቁነት ጥያቄዎች 
ካሉዎት የስቴትዎን ወይም የአካባቢ ምርጫ 
ባለስልጣናትን ያነጋግሩ። የአካባቢዎን የምርጫ 
አስፈፃሚዎች ለማግኘት ወደ www.vote.gov 
መሄድ ይችላሉ። 

 
 
 

አብዛኛዎቹ ስቴቶች ድምጽ ከመስጠታቸው 
በፊት መራጮች እንዲመዘገቡ ይጠይቃሉ። 
ወደ www.eac.gov/vote. በመሄድ 
የመራጮች ምዝገባ የመጨረሻ ቀኖችን 
ጨምሮ የስቴትዎን መረጃ ያግኙ።  

ብዙ ስቴቶች መራጮች በመስመር ላይ ድምጽ ለመስጠት 
እንዲመዘገቡ ይፈቅዳሉ። እንዲሁም በአካባቢዎ ምርጫ 
ቢሮ በአካል በመገኘት መመዝገብ ወይም የመራጮች 
ምዝገባ ቅጽን በፖስታ ፈርመው መመለስ ይችላሉ። 
በስቴት-ተኮር መመሪያዎችን እና በ21 ቋንቋዎች 
የተተረጎመ የመራጮች ምዝገባ ቅጽ እዚህ፡ 
www.eac.gov/voters/national-mail- 
voter-registration-form. ማግኘት ይችላሉ። 

 
ስለ ድምጽ አሰጣጥ ሂደት ጥያቄዎች 
ካሉዎት የአካባቢዎን የምርጫ ባለስልጣን 
ይጠይቁ። 
 

የስቴት እና የአካባቢ ምርጫ ባለስልጣናት በጣም 
የታመኑ የኦፊሴላዊ የድምጽ መስጫ መረጃ ምንጭ 
ናቸው። የአካባቢዎ ምርጫ ባለስልጣናት የምዝገባ 
ሁኔታዎን ማረጋገጥ እና መቼ እና የት መምረጥ 
እንደሚችሉ መረጃ መስጠት ይችላሉ። የአካባቢዎ 
ምርጫ ባለስልጣን በምርጫ ካርድዎ ላይ የትኞቹ 
ቢሮዎች ወይም ጉዳዮች እንደሚገኙ የምርጫ ካርድ 
ናሙና ወይም ሌላ መረጃ ሊሰጥዎ ይችላል። 

በአካል ተገኝቶ ድምፅ መስጠት 

ድምጽ ለመስጠት ከመሄድዎ በፊት 
የተመደበልዎትን የምርጫ ቦታ 
ማግኘትዎን ያረጋግጡ እና በስቴትዎ 
ውስጥ የምርጫ ቦታዎች 
የሚከፈቱበትን ጊዜ ያረጋግጡ፡፡ 

 
 
ድምጽ በሚሰጡበት ጊዜ የድምጽ መስጫ ለመቀበል ብቁ 
መሆንዎን የሚያረጋግጥ የድምጽ ሰጪ ሰራተኛ ጋር 
መገናኘት ይኖርብዎታል። በአንዳንድ ስቴቶች ድምጽ 
መስጫ ከመቀበልዎ በፊት በመንግስት የተሰጠ የፎቶ 
መታወቂያ ማሳየት ሊኖርብዎ ይችላል። 

በፖስታ ድምፅ መስጠት 

በእርስዎ ስቴት ላይ 
በመመስረት፣ የድምጽ 
መስጫ በፖስታ ለመቀበል 
ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። 

የምርጫ ካርድ በፖስታ እንዴት እንደሚቀበሉ፣ መቼ እና 
የት እንደሚመለሱ፣ እና የድምጽ መስጫዎትን በፖስታ 
እንዴት እንደሚከታተሉ ለማወቅ ከአካባቢዎ የምርጫ 
ባለስልጣን ያረጋግጡ። 

ድምጽ ሲሰጡ እርዳታ ሊያገኙ ይችላሉ። ሁሉም መራጮች 
ተደራሽ የሆነ የድምጽ መስጫ መሳሪያ በመጠቀም ድምጽ 
መስጠት ይችላሉ፣ እና አንዳንድ ክልሎች ከእንግሊዝኛ ውጪ 
ባሉ ቋንቋዎች የድምጽ መስጫ እና ሌሎች የድምጽ መስጫ 
ቁሳቁሶችን ሊሰጡ ይችላሉ። 

 
ድምፅ ለመስጠት ብቁ ነኝ? 

ድምፅ ለመስጠት ምን 
ማድረግ አለብኝ? 

ድምጽ ለመስጠት ስሄድ 
ምን መጠበቅ እችላለሁ? 

http://www.vote.gov/
http://eac.gov/vote
http://www.vote.gov/
https://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form
https://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form


 
 

 
 

ምርጫዎች ፍትሃዊ፣ ትክክለኛ እና አስተማማኝ 
መሆናቸውን ለማረጋገጥ እያንዳንዱ መራጭ መርዳት 
ይችላል። እርስዎ ሊረዱ የሚችሉባቸው አንዳንድ 
መንገዶች እዚህ አሉ፡ 

ብቁ እንደሆኑ ወዲያውኑ ለመምረጥ 
ይመዝገቡ። 

የመራጭ መረጃዎን ያዘምኑ። ስምዎ፣ 
አድራሻዎ ወይም የፓርቲ አባልነትዎ 
ከተቀየረ የአካባቢዎን ምርጫ ባለስልጣን 
ያግኙ። 

 
ስለ ድምፅ አሰጣጥ ሂደት ማንኛውንም 
መረጃ ከታመኑ የመረጃ ምንጮች 
ያረጋግጡ 

 
በመጨረሻም፣ እርስዎ መርዳት የሚችሉበት ከሁሉ 
የተሻለው መንገድ እንደ ድምጽ መስጫ ሰራተኛ ሆነው 
ለማገልገል በመመዝገብ ነው። 
ምርጫዎች ማህበረሰባቸውን ለማገልገል ልክ እንደ 
እርስዎ በአስር ሺዎች በሚቆጠሩ ሰዎች ላይ የተመሰረተ 
ነው። ማህበረሰብዎን ለማገልገል እድሎች የበለጠ 
ለማወቅ የአካባቢዎን የምርጫ ባለስልጣናት ያነጋግሩ። 
የስቴትዎን መረጃ እዚህ ያግኙ፡ 
https://www.eac.gov/help-america-
vote፡፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

የዩናይትድ ስቴትስ የምርጫ  
እርዳታ ኮሚሽን የምርጫ አስፈፃሚዎች 
የምርጫ አስተዳደርን እንዲያሻሽሉ እና 

አሜሪካውያን በድምጽ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ 
እንዲሳተፉ ይረዳል፡፡ 

ምርጫ 101 
ለአዲስ መራጮች የሚሆን የምርጫ መረጃ 

 
 
 
 
 

የዩናይትድ ስቴትስ የምርጫ እርዳታ ኮሚሽን 
633 3rd Street NW, Suite 200 | Washington, DC 20001 

www.eac.gov 

የዩናይትድ ስቴትስ የምርጫ እርዳታ ኮሚሽን 
633 3rd Street NW, Suite 200 | Washington, DC 20001 

www.eac.gov 

 
በምን መልኩ ልረዳ እችላለሁ? 

https://www.eac.gov/help-america-vote
https://www.eac.gov/help-america-vote
http://www.eac.gov/
http://www.eac.gov/

	በአካል ተገኝቶ ድምፅ መስጠት
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