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ዓላማ
ይህ የቃላት መፍቻ በአሜሪካ የሚካሄዱ ምርጫዎችን ለማስተዳደር የሚያገለግሉ 1299 ቃላትንና ሃረጎችን የያዘ
ነው። የዚህ ቃላት መፍቻ ዓላማ የምርጫ ባለስልጣናት ምርጫዎችን በሚያስተዳድሩበት ወቅት
የሚጠቀሙባቸውን አጠቃላይና የተለመዱ ቃላትና ሃረጎችን ለማቅረብ/ለማሳወቅ ነው። እነዚህን ቃላትና ሃረጎችን
በወጥነት መጠቀም ከሕብረተሰቡ ጋር ምርጫና ድምፅ መስጠትን አስመልክቶ ለሚደረግ ተግባቦት ወጥነትን
ለማረጋገጥ ጠቀሜታ አለው። ነገር ግን የምርጫ አካሄድ በየምርጫ ክልሉ ሊለያይ ስለሚችል በዚህ የቃላት መፍቻ
ከተሰጠው ትርጉም የተለየ ትርጉም በሚያጋጥምበት ወቅት ትርጉሙ የተሰጠበትን ክልል ወይም የአካባቢ
የምርጫ ሃላፊዎች የሰጡትን ትርጉም መጠቀም ያስፈልጋል።

የምርጫ የተለያዩ ቃላት ቃላት መፍቻ

A
Abandoned Ballot (የተጣለ የምርጫ ድምጽ)
በምርጫ ወቅት መራጩ የምርጫ ጣቢያውን ከመልቀቁ በፊት በምርጫ ኮሮጆ ወይም በኤሌክትሮኒክስ
መመዝገቢያው በመጠቀም ድምፁን ካልሰጠ።
Absentee Application (በአካል ተገኝው ለማይመርጡ ማመልከቻ )
በኣካል ሳይገኙ ለመምረጥ የምርጫ ካርድ የማግኘት ማመልከቻ።
Absentee Ballot (በአካል ሳይገኙ የሚሰጥ ድምጽ (ካርድ))
በድምፅ መስጫ ቀን በምርጫ ጣቢያው በአካል ሳይገኝ የተሰጠ ድምፅ። በአንዳንድ የምርጫ ክልሎች በፖስታ
የሚሰጥ ድምፅን፤ ሌሎች የምርጫ ክልሎች ደግሞ ከምርጫው ቀን በፊት የተሰጠን ድምፅ በዚህ መልኩ
ይሰይሙታል።
Absentee Ballot Request Form (በአካል ሳይገኝ ድምፅ ለመስጠት ለሚፈልግ የመራጭ ማመልከቻ ቅፅ)
በአካል ተገኝቶ ለመምረጥ ለማይችል ድምፅ ለመስጠት እንዲችል መራጩ የሚያመለክትበት ፎርም።
Absentee Mail Process (በአካል ተገኝቶ መምረጥ ለማይችል በፖስታ የድምፅ አሰጣጥ ሂደት)
በአካል ተገኝቶ መምረጥ ለማይችል ድምፅ ለመስጠት እንዲቻል መከተል ያለባቸው እርምጃዎች ወይም ቅደም
ተከተሎች
Absentee Procedures (በአካል ተገኝቶ ለማይመርጥ መራጭ የድምፅ አሰጣጥ አካሄድ)
በአካል ሳይገኙ የተሰጡትን ድምጾች መቀበልን አሰመልክቶ በምርጫ ባለስልጣኖች የሚፈፀሙ ተግባራት
Absentee Vote (በአካል ተገኝቶ በማይመርጥ የሚሰጥ ድምፅ)
በአካል በምርጫ ጣቢያ ሳይገኝ የሚሰጥ ድምፅ።
Absentee Voter (በአካል ሳይገኝ ድምፅ የሰጠ መራጭ)
በአካል በምርጫ ጣቢያ ሳይገኝ ድምፅ መስጫ ተጠቅሞ ድምጽ የሰጠ መራጭ
Absentee Voter Status (በአካል ተገኝቶ የማይመርጥ መራጭ ሁኔታ)
የምርጫ ባለስልጣናት መራጩ በአካል ሳይገኝ ለመምረጥ ብቁ መሆን አለመሆኑን ለመግለፅ የሚጠቀሙት ቃል።
Absolute Majority (አብላጫ ድምፅ)
ከ50% በላይ።
Acceptance Testing (የተቀባይነት ማረጋገጫ)
በምርጫ ክልሉ ያለውን የምርጫ ስርዓትን መመዘን ይህ የተገዙ መሳሪያዎች በትክክል መስራታቸውን ለማረጋገጥ
ነው። በተጨማሪም ለምርጫው የተገዛው/ጥቅም ላይ የዋለው ስርዓት ተፈትኖ የተረጋገጠና ዋስትና ያለው መሆኑን

ያረጋግጣል። ይህ በአብዛኛው የሚሆነው አስመስሎ በሚካሄድ ኩነት ነው።
Access Control (የተደራሽነት ቁጥጥር)
አስፈላጊ መረጃ ለማግኘትና ለመጠቀም፣ ተዛማጅ የመረጃ አገልግሎት ወይም በአካል ወደ ተቋማት መግባት
እንዲቻል ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ፈቃድ የመስጠት ወይም የመከልከል ሂደት።
Access Board (የተደራሽነት ቦርድ)
ቦርዱ ነፃ የሆነ የፌደራል ኤጀንሲ ሆኖ ዋነኛ ተልእኮው ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽነትን ማሳለጥና የአካል ጉዳተኞች
ተደራሽነትን በሚመለከት ለሚነደፉ ንድፎች ቀዳሚው የመረጃ ምንጭ ነው።
Accessibility (ተደራሽነት)
የተዘረጋው ስርዓት ምን ያህል መለካት በሚቻልበት መልኩ ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽና መጠቀም የሚያስችል
መሆኑን የሚያሳይ ነው።የተለመዱ የአካል ጉዳቶች የተያያዙት ከማየት፣ ከመስማት፣ ከመንቀሳቀስና ከማሰብ ጋር
የተያያዙ ጉዳቶች ናቸው።
Accessibility Requirements (የተደራሽነት ማረጋገጫዎች)
የምርጫው ሂደት ለአካል ጉዳተኛ ግለሰቦች ተደራሽ መሆኑን የሚያረጋግጡ ሕግጋት፣ መመሪያዎችና ደንቦች።
Accessible Facility (ተደራሽ የሆነ ተቋም)
የአካል ጉዳተኞች ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የወጡ ሁሉም ህግጋትና ደንቦች በተሟላ መልኩ ተግባራዊ የሚደረግበት
ቦታ።
Accessible Voting Station(ተደራሽ የሆነ የምርጫ ጣቢያ)
ለአካል ጉዳተኞች አስፈላጊ የሆኑትን ያሟላ የምርጫ ጣቢያ።
Accreditation(ዕውቅና)
ቤተሙከራው (ላብራቶሪ) የተፈቀደለትን ምርምራዎች ለማካሄድ ብቃት እንዳላው የሚሰጥ እውቅና ወይም
ማረጋገጫ።
Accreditation Body(እውቅና ሰጪ አካል)
(1)እውቅና እንዲሰጥ ስልጣን ያለው አካል (2) በታወቁ ደረጃዎች (ስታንዳርድ) መሰረት በመመዘን እውቅና
የሚሰጥና ደረጃውን የሚያሟሉ ድርጅቶችን ማረጋገጫ መስጠት የሚችል ነፃ የሆነ ድርጅት።
Accuracy(ትክክለኛነት)
(1) የተቀመጠው መስፈርት/መመዘኛ ምን ያህል ከተቀመጠው ደረጃ/ስታንዳርድ ጋር እንደሚጣጣም
የሚመዘንበት/የሚለካበት (2) የሚመዘነው ነገር አውነተኛ/ትክክለኛ ዋጋ/መጠን ከመመዘኛው ውጤት ጋር ያለው
ቅርበትን የሚያሳይ ነው።
Accuracy For Voting Systems(የድምጽ መስጫ ስርዓቶች ትክክለኛነት)
የአንድ ስርዓት ለእያንዳንዱ የድምፅ መስጫ ቦታ ያለምንም ስህተት በመራጭ የተሰጠ ልዩ ምርጫ እና የቀሪ
ምርጫ ድምፅን የመቅረጽ፣ የመመዝገብ፣ የማከማቸት፣ የማዋሃድ እና ሪፖርት የማድረግ ችሎታ። የሚፈለገው
ትክክለኛነት በስህተት መጠን ይገለጻል ይህም ለሙከራ ዓላማዎች የተወሰነ የውሂብ መጠን በሚሰራበት ጊዜ
የሚፈቀደው ከፍተኛውን የስህተት ብዛት ይወክላል።

Activation Device (ማግበር(Activation) መሳሪያ)
የተወሰነ የድምጽ መስጫ ዘይቤ በመጠቀም የድምፅ መስጫ ክፍለ ጊዜ ለመጀመር አስፈላጊ የሆኑ ማመሳከሪያዎችን
የሚፈጥር ፕሮግራም የተደረገ መሳሪያ። ምሳሌዎች ለመራጩ ተገቢውን የድምጽ መስጫ ዘይቤ ለመወሰን አስፈላጊ የሆኑ
የማረጋገጫ መረጃዎችን የያዙ የኤሌክትሮኒክስ የምርጫ መጽሐፎችን እና የካርድ ማነቃቂያዎችን ያካትታሉ።
Active Registered Voter (የምርጫ ጊዜው ያላለፈበት መራጭ)
አግባብ ባለው የምርጫ ባለስልጣናት ዘንድ በሚገኝ መዝገብ ተመዝግቦ የምርጫ ጊዜ ሳይልፍበት ለመምረጥ ብቁ የሆነ
መራጭ።
Active Status (ንቁ ሁኔታ)
የመራጭ መዝገብ መራጩ ድምጽ ለመስጠት ብቁ መሆኑን ሲያሳይ የምርጫ አስፈፃሚዎች የሚጠቀሙት ቃል ነው።
አንድ መራጭ መዝገቡን ለመጨረሻ ጊዜ ካዘመነ በኋላ እውነታዎቹ ከተቀየሩ ንቁ(Active) የሚለው ሁኔታ ትክክል ላይሆን
ይችላል።
Adjudication (ዳኝነት)
የመራጮችን ፍላጎት ለማንፀባረቅ የተሰጡ ምርጫዎችን የመፍታት ሂደት። የድምጽ መስጫ ወረቀቶች ዳኝነት
የሚሹባቸው የተለመዱ ምክንያቶች የሚከተሉትን ያጠቃልላሉ፡- ያልሰፈረን እጩ መፃፍ፣ ከልክ በላይ ድምጾች፣ የኅዳግ
ማሽን ሊነበብ የሚችል ምልክት፣ በጠቅላላው የድምፅ መስጫ ላይ ምንም የውድድር ምርጫዎች ምልክት
ያልተደረገባቸው ወይም የድምፅ መስጫው በስካነር የማይነበብ ነው።
Adjudicated Ballot (የሚዳኝበት የድምጽ መስጫ)
ዳኝነት የሚያስፈልጋቸው የውድድር ምርጫዎችን የያዘ ድምጽ የተሰጠበት የምርጫ ወረቀት።
Advance(d) Ballot (ቅድመ ምርጫ የተሰጠ ድምፅ)
ከምርጫው ቀን በፊት የተሰጠ ድምፅ።
Advisory Board Member (የአማካሪ ቦርድ አባል)
የአማካሪ ቦርድ ወይም ፓናል አባል።
Advisory Panel (አማካሪ ፓነል)
ለኮርፖሬሽን፣ ድርጅት ወይም ፋውንዴሽን አሳሪ ያልሆነ ስትራቴጂካዊ ምክር የሚሰጡ የግለሰቦችና የድርጅቶች
ስብስብ።
Affidavit (ኑዛዜ/ማረጋገጫ)
በፅሑፍ የሚቀርብ በመሀላ የተረጋገጠ ኑዛዜ ወይም ማረጋገጫ።
Affidavit For Absentee Ballot (በአካል ተገኝተው ለማይመርጡ ማረጋገጫ)
በአካል ተገኝተው የማይመርጡ መራጮች በአካል ሳይገኙ መምረጥ እንዲችሉ በመሀላ የተረጋገጠ
ማመልከቻ/ጥያቄ።
Affidavit of Circulator (ማረጋገጫ አዙዋሪ)
ፌርማ በማስፈረም ድምፅ የሚያሰባስብ ሰው በመሀላ ያረጋገጠው በፅሑፍ የቀረበ ማረጋገጫ።
Affidavit of Identity (የማንነት ማረጋገጫ)
የግለሰቡን ማምነት መረጃዎችን የያዘ ሰነድ ሆኖ የግለሰቡን ማንነት ወይም ፌርማን ያረጋግጣል።

Affidavit of Registration (የምዝገባ ማረጋገጫ)
የግለሰቡን ማንነት መረጃዎችን የያዘ ሰነድ ሆኖ የግለሰቡን ማንነት ወይም ፌርማን ያረጋግጣል።
Affiliation (ዝንባሌ/ድጋፍ)
በይፋ ከድርጅት ጋር መጣመር ሲሆን ከምርጫ ጋር ተያይዞ መራጮች የታወቀ የፖለቲካ ፓርቲን የሚመርጡበትና
በይፋ ራሳቸውን ከፓርቲው ጋር የሚጣመሩበት ።ነው።
Air gap (የአየር ክፍተት)
መረጃ በአንዳንድ ውጫዊ፣ በእጅ(manual) ሂደት እንዲንቀሳቀስ በሚጠይቁ ስርዓቶች መካከል ያለ አካላዊ
መለያየት። ከኢንተርኔት ጋር ወይም ከሌሎች ዲጂታል አውታረ መረቦች ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለ ያሳያል።
Alert time (የማንቂያ ጊዜ)
የምርጫ ኃላፊዎች ጣልቃገብነት ወደሚያስፈልገው ወደ እንቅስቃሴ-አልባ ሁኔታ ሳይመለስ በፊት አንድ የድምፅ
መስጫ መሳሪያ ማንቂያ ከሰጠ በኋላ ሊታወቅ የሚችል የመራጮች እንቅስቃሴ በማሳየት የሚያሳልፈው የጊዜ
መጠን።
Alternative Format (አማራጭ ቅርጸት)
እንደ ተደራሽ የድምጽ መስጫ ዓይነት መረጃን ለማግኘት የተለየ መንገድ ማቅረብ።
Americans With Disabilities Act (ADA) (የአካል ጉዳተኞች አሜሪካውያን ህግ (ADA))
ADA በሁሉም የህዝብ ህይወት ዘርፎች እና ለህዝብ ክፍት በሆኑ ሁሉም የህዝብ እና የግል ቦታዎች በአካል ጉዳተኞች
ላይ መድልዎ የሚከለክል የሲቪል መብቶች ህግ ።ነው።
Anonymous Contributions (ስም-አልባ አስተዋጽዖዎች)
አስተዋፅዖ ያደረገውን ሰው ወይም ድርጅት ይፋ ማድረግ የማያስፈልግበት ለተደራጀ ዘመቻ የተደረገ የገንዘብ
መዋጮ።
Appeal (ይግባኝ/አቤቱታ)
(1) የተወሰነ ውሳኔ ዳግም በከፍተኛ ባለስልጣን እንዲታይ በፓርቲዎች የሚቀርብ ጥያቄ/አቤቱታ 2. የወኪል ውሳኔን
ዳግም ግመት ውስጥ እንዲያስገባ EAC ይግባኝ የሚባልበት መደበኛ ሂደት ነው።
Appeal Authority (ይግባኝ ሰሚ ባለስልጣን)
በይግባኝ ላይ እንደ ወሳኝ ባለስልጣን እንዲያገለግልየተሾመ ግለሰብ ወይም የተሾሙ ግለሰቦች።
Appeals Process (የይግባኝ ሂደት)
ለተሰጠ ውሳኔ የይግባኝ አቤቱታ ከቀረበ በኋላ የይግባኝ አቤቱታው የሚታይበት ሂደት።
Application for Ballot By Mail (ABBM) (የድምጽ መስጫ ማመልከቻ በፖስታ (ABBM))
የድምፅ መስጫ ለመጠየቅ የሚያገለግል ሰነድ ለመራጭ ይላካል።
Appointed At Large (በትልቁ ተሾመ)
ከንዑስ ስብስብ ይልቅ ሙሉ አባላትን ወይም ህዝብ (በተለይ ከተማ፣ ካውንቲ፣ ግዛት፣ ቀጠና፣ ብሔር፣ ክለብ
ወይም ማህበር) እንዲወክል የተሾመ የአስተዳደር አካል የሆነ አንድ አባል ነው።

Appointed Incumbent (ነባር እጩ)
በተሾሙበት ቢሮ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ እያገለገለ ያለ እጩ እና ለተመሳሳይ መሥሪያ ቤት እጩ ተወዳዳሪ የሆነ።
Appointed Member (አባል የነበረ እጩ)
የተሾሙበትን ቢሮ ይዘው ያሉ የኮንግረስ አባል የሆኑ እና በአሁኑ ጊዜ ለተመሳሳይ መሥሪያ ቤት እጩ ተወዳዳሪ
የሆኑ።
Appointed To Serve Until Next General Election (እስከ ቀጣዩ አጠቃላይ ምርጫ ድረስ እንዲያገለግሉ
ተሹመዋል)
በሕዝብ መሥሪያ ቤት ውስጥ ክፍት የሥራ ቦታን ለመሙላት በአስተዳደር ባለሥልጣን የተሾመ ፣ በሚቀጥለው
ጠቅላላ ምርጫ በምርጫ ካርድ ላይ የሚሰፍር ።ግለሰብ።
Appointee (ተሿሚ)
አግባብ ባለው ባለስልጣን ለመንግስት ስልጣን የተሾመ ሰው።
Appointing Authority (ሿሚ ባለስልጣን)
ለህዝብ አገልግሎት የሚሾሙትን ለመሾም ስልጣን የተሰጠው ባለስልጣን ወይም ኤጀንሲ።
Apportionment (ማከፋፈል)
አባልነትን ወይም ድምፅን የማከፋፈል ሂደት።
Appropriation (መመደብ)
ለልዩ አላማ የተመደበ ገንዘብ ወይም ንብረት።
Approval Voting (ድምጽን ማጽደቅ)
እያንዳንዱ መራጭ ማንኛውንም የእጩዎችን ቁጥር የሚመርጥበት እና አሸናፊው በብዙ መራጮች የተረጋገጠለት
እጩ መሆኑ የሚታይበት የምርጫ ሥርዓት። መራጭ ከብዙዎች መካከል አንድ ምርጫ ብቻ ሊመርጥ የሚችልበት
እና ብዙ ድምጽ ያለው አማራጭ የሚመረጥበት ከብዙሃነት ምርጫ ነው።
Assembly (ምክር ቤት)
በፌደራል፣ በክልል ይሁን ከዚያም ባነሰ የአስተዳደር እርከን ህግ ለማውጣት ስልጣን የተሰጠው።

Assembly District (የመሰብሰቢያ አውራጃ)
አንድ ክልል ከተከፋፈለባቸው ከተወሰኑ ወረዳዎች አንዱ፣ እያንዳንዱ አውራጃ አንድ አባል ለክልሉ የሕግ አውጪው
የታችኛው ምክር ቤት አባል ይመርጣል።
Assembly Member (የምክር ቤት አባል)
ለሕግ አውጪ ምክር ቤት አባልነት የተመረጠ ወይም የተሾመ ሰው።
Assistance to Vote (ለመምረጥ መርዳት)
አካል ጉዳተኞች በምርጫ ወቅት የሚረዳቸውን ግለሰብ ለመምረጥ ይፈቀድላቸዋል።
Assistant of Voters (መራጮችን መርዳት)
በመራጩ የሚመረጥና በምርጫ ሂደቱ መራጩን የሚደግፍ ግለሰብ።
Assistive Technology (አጋዥ ቴክኖሎጂ)
የአካል ጉዳተኞችን የተግባር አቅም ለመጨመር፣ ለመጠገን ወይም ለማሻሻል የሚያገለግል ዕቃ።
Asymmetric Cryptography (ኣሳይሜትሪክ ክሪፕቶግራፊ)
ለምስጠራ/ክሪፕቶግራፊ ስራ ይፋዊ እና ጥንድ የሆነ ግላዊ ቁልፍ የሚጠቀም የምስጠራ ስርዓት። ግላዊ ቁልፍ
በአጠቃላይ በተጠቃሚ ዲጂታል ሰርተፍኬት ውስጥ ይከማቻል እና ዲክሪፕት ለማድረግ ወይም ውሂብ/መረጃን
በዲጂታል ለመፈረም በተለምዶ ይጠቅማል። ግላዊ ቁልፍ ውሂቡን ለማመስጠር ወይም ዲጂታል ፊርማዎችን
ለማረጋገጥ በተለምዶ ጥቅም ላይ ይውላል። ቁልፎቹ እንደ አስፈላጊነቱ በተለዋዋጭነት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ፣
ማለትም ይፋዊ ቁልፍ መረጃን ዲክሪፕት ለማድረግ እና የግል ቁልፉን ለማመስጠር ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።
At Large (በስፋት)
ከንዑስ ስብስብ ይልቅ አጠቃላይ አባልነት ወይም የህዝብ ብዛት (በተለይ ከተማ፣ ካውንቲ፣ ግዛት፣ ቀጠና፣ ብሔር፣
ክለብ ወይም ማህበር)።
Attest (ምስክር)
ምስክር መሆን ወይም ማረጋገጫ መስጠት።
Audio Ballot (በድምጽ የሚደረግ ምርጫ)
በንግግር መልክ የቢሮዎች ስብስብ ለመራጩ የሚቀርብበት የድምጽ መስጫ ወረቀት።
Audio Format (የድምጽ ቅርጸት)
የውድድር አማራጮች እና ሌሎች መረጃዎች በድምፅ እና በንግግር የሚተላለፉበት የድምጽ መስጫ ፎርማት።
Audio Function with Headset And Earphones (የድምጽ ተግባር ከጀሮ ማዳመጫ እና ከከጀሮ
ማድመጫዎች ጋር)
የውድድር አማራጮች እና ሌሎች መረጃዎች በድምፅ እና በንግግር የሚተላለፉበት የድምጽ መስጫ ፎርማት።
Audio-Tactile Interface (ATI) (የሚደመጥ እና የሚነካ በይነገጽ (ATI))
የድምፅ መስጫ ምስላዊ ንባብን የማይጠይቅ ተደርጎ የተነደፈ የመራጮች በይነገጽ ነው። ኦዲዮ መረጃን ወደ
መራጩ ለማስተላለፍ የሚያገለግል ሲሆን ስሜታዊ የሆኑ የመዳሰሻ መቆጣጠሪያዎች መራጩ የድምፅ መስጫ
ምርጫዎችን ለድምጽ መስጫ ስርዓቱ እንዲያስተላልፍ ያስችለዋል።

Audit (ኦዲት)
(1) የተገለጹ መስፈርቶች የሚሟሉበትን መጠን ለመወሰን ስልታዊ፣ ገለልተኛ፣ በሰነድ የተደገፈ ሂደት። (2) የአሠራር
ሁኔታውን እና የውጤቶቹን ትክክለኛነት ለመወሰን የስርዓቱን እና የመቆጣጠሪያዎቹን የመገምገም ሂደት።
Audit Device (የኦዲት መሳሪያ)
የድምፅ መስጫ ስርዓቶችን አፈጻጸም በተናጥል ለማረጋገጥ ወይም ለመገምገም ተግባር ብቻ የተመደበ መሳሪያ።
Audit Trail (የኦዲት ቁጥጥር)
በምርጫ እንቅስቃሴዎች ወቅት የተመዘገቡትን እርምጃዎች እንደገና ለመገንባት ወይም በኋላ ላይ የምርጫ
ሂደቶችን እና የድምጽ አሰጣጥ ስርዓቶችን በተመለከተ የተወሰዱ እርምጃዎችን ለማረጋገጥ የተመዘገቡ መረጃዎች።
Audit Trail for Direct-Recording Equipment (ለቀጥታ መቅጃ መሳሪያዎች የኦዲት ቁጥጥር)
በኤሌክትሮኒካዊ የሠንጠረዥ ጠቅላላ ድምርን ለመፈተሽ የምርጫ ባለስልጣናት ሊጠቀሙባቸው የሚችሉት
በቀጥታ መቅጃ መሳሪያዎች (DRE) የድምጽ መስጫ ማሽኖች የተሰራ የተሰጡ ድምፆች የወረቀት ህትመት ነው።
Auditor (ኦዲተር/መርማሪ)
የምርጫ ሂደቱን የሚመረምር ወይም ኦዲት የሚያደርግ ሰው።
Authentication (ማረጋገጫ)
የተጠቃሚን፣ ሂደትን፣ መሳሪያን ወይም የስርዓቱን አካል፣ ብዙውን ጊዜ በመረጃ ስርዓት ውስጥ ያሉ ግብአቶችን
ለማግኘት እንደ ቅድመ ሁኔታ ማንነት ማረጋገጥ ነገር ግን የመራጮችን ወይም የድምጽ መስጫውን ትክክለኛነት
ማረጋገጥም ይችላል።
Authorized Poll Agent (የተፈቀደ የድምፅ መስጫ ወኪል)
በተወሰኑ ክልሎች፣ ምርጫን ለመታዘብ የተሾመ የተደራጀ ፓርቲ ኮሚቴ፣ እጩ ወይም ቅድመ ኮሚቴ ሰብሳቢ።
Automated Voter Registration (አውቶማቲክ የመራጮች ምዝገባ)
ብቁ የሆኑ መራጮች ከመንግሥት ኤጀንሲዎች ጋር በሚገናኙበት ጊዜ በኤሌክትሮኒካዊ መንገድ ለመምረጥ
እንዲመዘገቡ አማራጭ የሚሰጣቸው የመራጮች ምዝገባ ሥርዓት።
Automatic Voter Registration (AVR) (ራስ-ሰር የመራጮች ምዝገባ (AVR))
በራስ ሰር የመራጮች ምዝገባ ሥርዓት፣ ብቁ የሆኑ መራጮች ከመንግሥት ኤጀንሲዎች (ለምሳሌ የሞተር
ተሽከርካሪዎች መምሪያዎች) ጋር በሚገናኙበት ጊዜ ሁሉ ለመምረጥ ይመዘገባሉ።
ክፍት ሆኖ የሚቆይበት/የስራ ጊዜ
የምርጫ ስርዓቱ በትክክል የሚሰራበት እና ለአገልግሎት ተደራሽ የሚሆንበት የስራ ጊዜ በመቶኛ ሲቀመጥ።

B
Ballot (ምርጫ)
በምርጫው የሚወዳደሩ በወረቀት ወይም በኤሌክትሮኒክስ ቅፅ ለመራጮች የሚቀርቡበትና መራጮች
ምርጫቸውን የሚያሳዩበት ኩነት።
Ballot Access 9ለመምረጥ መቻል)

መራጮች በግልና በነፃነት ድምፃቸውን ለመስጠት መቻል።
Ballot Board (የምርጫ ቦርድ)
በአብዛኛው በአካባቢ ባለስልጣናት የሚሾሙ ግለሰቦች/የግለሰቦች ስብሰብ ሆኖ የምርጫና ድምፅ የመስጠት
ሂደቱን የሚቆጣጠሩ ናቸው።
Ballot Box (የምርጫ ኮሮጆ)
በመራጮች የተሰጠውን ድምፅ የሚይዝ የታሸገ ድምፅ መያዣ።
Ballot Card (የምርጫ ካርድ)
አንድ ካርድ ወይም በርካታ የታተሙባቸው ካርዶች ወይም በድምጽ መስጫው ላይ ተለይተው የሚታወቁት ለአንድ
ወይም ከዚያ በላይ ቢሮዎች ለመወዳደር ወይም ለመመረጥ የእጩዎች ስም ወይም የአንድ ወይም ከአንድ በላይ የሆኑ
ሃሳባዊ እርምጃዎች ድምፅ መስጫ ርዕስ።
Ballot Cast (ድምፅ መስጠት)
የውድድር አማራጮችን በመምረጥ ላይ እና እንደተመረጠ ድምጽ የመስጠት ሃሳባቸው እንደማይለወጥ
በማረጋገጥ መራጩ የሚወስደው የመጨረሻ እርምጃ። ለምሳሌ የድምጽ መስጫ ወረቀቱ በመራጩ በድምጽ
መስጫ ሳጥኑ፣ በደብዳቤ ሳጥን፣ ድሮፕ ቦክስ ወይ ለስንጠራ በኤሌክትሮኒክስ በሚገባበት ጊዜ ያካትታል።
Ballot Configuration (የድምጽ መስጫ ውቅር)
ለአንድ የተወሰነ የምርጫ ክልል በድምጽ መስጫ ላይ የሚታዩ ልዩ የውድድር ዓይነቶች፣ ቅደም ተከተላቸው፣
ለእያንዳንዱ ውድድር የድምጽ መስጫ ቦታዎች ዝርዝር እና የእጩዎች ስም ከድምጽ መስጫ ቦታዎች ጋር መያያዝ።
Ballot Counter (የድምፅ ቆጠራ)
በምርጫ ወቅት በመራጮች የተሰጠውን ድምፅ የሚቆጥር መሳሪያ ይህ በሰው እጅ የሚደረገውን የምርጫ
ቆጠራንም ሊያሳይ ይችላል
Ballot Counting Logic (የድምጽ መስጫ ቆጠራ ሎጂክ)
በተሰጠው የድምጽ መስጫ ላይ ትክክለኛ እና ልክ ያልሆኑትን የመራጮች ምርጫዎች ጥምረት የሚገልጽ እና
በአንድ ምርጫ ውስጥ የድምፅ ምርጫዎች እንዴት እንደሚጠቃለሉ የሚወስን የሶፍትዌር አመክንዮ ነው።
Ballot Data (የምርጫ መረጃ)
በምርጫ ወቅት የቀረቡ ተወዳዳሪዎችና ተያያዥ አማራጮችን የያዘ ዝርዝር ነው።
Ballot Designation (የድምጽ መስጫ ስያሜ)
በምርጫ ካርድ ላይ በእጩ ስም የታተመ መግለጫ፣ ስም ወይም መደበኛ ርዕስ። የእጩ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም
የስልጣን ደረጃን ሊያካትት ይችላል።
Ballot Drop Box (የድምፅ መስጫ ሳጥን)
መራጮች በምርጫ ባለስልጣን እንዲሰበሰቡ ቀሪ የሆኑ የድምጽ መስጫ ወረቀቶችን በቀጥታ የሚመልሱበት
በቤት ውስጥም ሆነ ከቤት ውጭ የተቆለፈ ኮንቴይነር።
Ballot Envelope (የድምፅ መስጫ ፖስታ)
በአካል ሳይገኙ ወይም በፖስታ ለሚሰጥ ድምፅ የሚያገለግል ፖስታ።

Ballot Exhaustion (የድምጽ መስጫ መሟጠጥ)
በድምጽ መስጫ ምርጫ ላይ የደረጃ ምርጫ ውድድርን ማካሄድን ይመለከታል፣ ይህ ድምጽ መስጫ ቦታው
እንቅስቃሴ-አልባ በሚሆንበት ጊዜ እና ለውድድር በተዘጋጀው ዝርዝር ውስጥ ሊራመድ የማይችል ሲሆን
ምክንያቱም በድምጽ መስጫው ላይ ለመቀጠል የውድድር አማራጮች ምንም ተጨማሪ ትክክለኛ ደረጃዎች
የሉም።
Ballot Fatigue (ለመምረጥ መሰልቸት)
መራጮች በምርጫ ውድድር የሚቀርቡትን ከመምረጥ አለመምረጥን ሲመርጡ።
Ballot Format (የምርጫ ቅርፀት)
ጥቅም ላይ እየዋለ ላለው የተለየ የድምፅ መስጫ ቴክኖሎጂ የሚስማማ የድምፅ መስጫ ይዘት ተጨባጭ
አቀራረብ። ይዘቱ በተለያዩ የአቀራረብ ዘዴዎች (ምስል ወይም ኦዲዮ)፣ ቋንቋ ወይም ግራፊክስ በመጠቀም ሊቀርብ
ይችላል።
Ballot Harvesting (የምርጫ ድምፅ ማሰባሰብ)
በፖለቲካ ፖርቲዎች ወይም ለትርፍ ባልተቋቋሙ ድርጅቶች ከአብዝሓ መራጮች ድምፅ በማሰባሰብ በእነዚህ
መራጮች ስም ወደ ምርጫ ጽ/ቤት ድምፆቹን የማምጣት ተግባር ነው የዚህ ተግባር ሕጋዊነት ከክልል ክልል (ከግዛት
ግዛት) የተለያየ ሲሆን አንዳንዶቹ ተግባሩን ሲፈቅዱ ሌሎች በተወሰነ መልኩ ሲፈቅዱ ሌሎች ደግሞ ተግባሩን ሙሉ
በሙሉ ።ይከለክላሉ።
Ballot Image (የምርጫ ምስል)
በመራጩ የተሰጡ ድምፆች በሚመለከት በኤሌክትሮኒክስ የሚወጣ ምዝገባ፣ በምርጫ ስርዓቱ የሚያዝ ወይም
በድምፅ መመዝገቢያ ሰንጠረዥ የሚቀመጥ ዲጂታል ምስልም ሊሆን ይችላል።
Ballot Instructions (የምርጫ መመሪያ )
የምርጫ ሂደቱን አስመልክቶ ለመራጮች የሚሰጥ መመሪያ/መረጃ። መረጃው በቀጥታ በወረቀት ወይም
የኤሌክትሮኒክ መምረጫ ላይ ሊጣይ ይችላል ወይም በሌላ መልክ ሊቀርብ ይችላል።
Ballot Label (የምርጫ መለያ)
ስለመራጮች፣ ተወዳዳሪዎች (ዕጩዎች)፣ የምርጫ ውድድር ወይም ሌሎች የምርጫ መረጃዎችን የያዘ የምርጫ
ቁሳቁስ።
Ballot Layout (የድምፅ መስጫ ንድፍ)
ጥቅም ላይ ለዋለው የምርጫ ቴክኖሎጂ ተስማሚ የሆኑ የድምፅ መስጫ ይዘቶች ተጨባጭ አቀራረብ። ይዘቱ
የተለያዩ የአቀራረብ ዘዴዎችን በመጠቀም (ምስላዊ ወይም ኦዲዮ) ፣ ቋንቋ ወይም ግራፊክስ ሊቀርብ ይችላል።
Ballot Manifest (የድምፅ መስጫ መግለጫ)
ሁሉንም አካላዊ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች እና ቦታዎቻቸውን በቅደም ተከተል በመዘርዘር በምርጫ ባለሥልጣናት
የተዘጋጀ ካታሎግ ነው። ይህ ለአላስፋላጊ ስጋቶች ማስቀሪያ ኦዲት መስፈርት ነው፣ ነገር ግን የምርጫ ቆጠራን
ለመከታተል እና ለሌሎች የኦዲት ዓይነቶች የኦዲት መዝገብ ለመፍጠር ሊያገለግል ይችላል።
Ballot Marking Device (የድምፅ መስጫ መሣሪያ)
በኤሌክትሮኒክ በይነገጽ(interface) ላይ ለመገምገም የውድድር አማራጮችን የሚፈቅድ ፣ በሰው ሊነበብ የሚችል
የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን የሚያወጣ እና የመራጩን ምርጫዎች አስመልክቶ ሌላ ዘላቄታነት ያለውን ሪከርድ
የማይዝ መሣሪያ ነው።

Ballot Measure (የድምፅ መስጫ መስፈርት)
(1) እንዲፀድቅ ወይም ውድቅ እንዲሆን በድምጽ መስጫው ላይ የሚቀርብ ጥያቄ ነው። (2) መራጩ አዎ ወይም
አይደለም የሚል ድምጽ በሚሰጥበት የድምፅ መስጫ ላይ የሚደረግ ውድድር ነው።
Ballot on Demand (የምርጫ ካርድ በፍላጎት)
በሚፈለገው የድምፅ መስጫ ንድፍ መሰረት የድምጽ መስጫ ወረቀትን ለአንድ መራጭ ከተወሰኑ ውድድሮች እና
እጩዎች ጋር የማውጣት ሂደት። ይህ ሂደት የምርጫ ወረቀቶችን መፍጠር እና በድምጽ መስጫ ሥርዓት ላይ
ሊቀርብ የሚችል የማተምያ መሳሪያ ያለው ስርዓት እና ከአንድ የተወሰነ መራጭ ጋር የተቆራኘ የድምፅ መስጫ
ንድፍን ለማተም የሚያስፈልጉትን ሁሉንም መረጃዎች የያዘ መሣሪያን ይፈልጋል። ማሳሰቢያ፡ «የምርጫ ካርድ
በፍላጎት» የሚለው የ ES&S የተመዘገበ የንግድ ምልክት ነው ፣ ነገር ግን ለተመሳሳይ ስርዓቶች በተለምዶ
የሚያገለግል ሐረግ ነው።
Ballot Order (የድምፅ መስጫ ቅደም ተከተል)
(1) ውድድሮች እና እጩዎች በድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ የሚቀርቡበት ቅደም ተከተል። እጩዎች እና ጉዳዮች
በድምጽ መስጫ ወረቀቱ ላይ የቀረቡበት ቅደም ተከተል እንደየ ስቴቱ ይለያያሉ። (2) የምርጫ ባለሥልጣን የተወሰነ
ብዛት ያለው የድምፅ መስጫ ወረቀትን ለማተም የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን የሚያትም መሳሪያ ሲጠይቅ
የሚያገለግል ቃል ነው።
Ballot Pamphlet (የምርጫ በራሪ ወረቀት)
ከምርጫ ጽ / ቤት ስለተሰጠዎት የድምፅ መስጫ ካርድ ይፋዎ መረጃ የሚሰጥ ፣ ብዙውን ጊዜ የመራጮች የመረጃ
መመሪያ ተብሎ ይጠራል።
Ballot Pickup 9የድምፅ መስጫን መሰብሰብ)
በ drop box ፣ በፖስታ ወይም በማስላክ ከመመለስ ይልቅ ቀሪ ወይም በፖስታ የተላከ የምርጫ ካርድን
የመሰብሰብን ተግባር ያመለክታል።
Ballot Position (የድምፅ መስጫ ቦታ)
ለአንድ የምርጫ ውድድር የመራጭ ምርጫ የሚለይበት በድምፅ መስጫ ውስጥ ያለ የተወሰነ ቦታ ነው። ቦታዎች
በድምጽ መስጫ ማሽን ወይም በምርጫ ወረቀት ፊት ላይ ከሚገኙ የረድፍ እና የአምድ ቁጥሮች ጋር ሊገናኙ
ይችላሉ ፣ በድምፅ መስጫ ባይነሪ ሪከርድ ውስጥ የሚገኙ የተወሰኑ የቢት ቦታዎች (ለምሳሌ ፣ የኤሌክትሮኒክ
የድምፅ መስጫ ምስል) ፣ ወይም በሌላ መልኩ ተመጣጣኝ ከሆኑ ጋር ሊገናኙ ይችላሉ። የድምፅ መስጫ ቦታዎች
በተወሰኑ ውድድሮች እና የእጩ ስሞች በድምጽ መስጫ ውቅር የተገደቡ ናቸው።
Ballot Preparation (የድምፅ መስጫ ዝግጅት)
በድምፅ መስጫ ቅርጸት እና ተዛማጅ መመሪያዎች ውስጥ የሚካተቱትን የተወሰኑ ውድድሮች እና ጥያቄዎችን
መምረጥ፤ እነዚህን ምርጫዎች የያዘ የምርጫ ተኮር ሶፍትዌር ማዘጋጀት እና መፈተን ፤ ሁሉንም ተቀባይነት ያላቸው
የድምፅ መስጫ ቅርፀቶችን ማምረት ፤ እና ለመጪው ምርጫ እነዚህን ምርጫዎች የያዙ የድምፅ መስጫ ቁሳቁሶች
እና ሶፍትዌሮችን ትክክለኛነት ማረጋገጥ።
Ballot Production (የድምፅ መስጫ ወረቀትን ማምረት)
ለመራጮች ለማቅረብ የምርጫ ወረቀቶችን የማምረት ሂደት ነው ፣ ለምሳሌ ፣ የምርጫ ወረቀቶችን ማተም ፣ ወይም
ለኤሌክትሮኒክ ማሳያ የድምፅ አሰጣጡን ማቀናበር።
Ballot Question (የድምፅ መስጫ ጥያቄ)
በመራጮች ድምጽ እንዲፀድቁ ወይም ውድቅ እንዲሆኑ ለምርጫ የቀረቡ አዳዲስ ሕጎችን ወይም የሕገ መንግሥት
ማሻሻያዎችን ለማውጣት የሚሆኑ ምክረ ሃሳቦች።

Ballot Remake (ድጋሚ ድምፅ መስጠት)
በተበላሸ ወይም በከፊል ልክ ባልሆነ የድምፅ መስጫ ፈንታ የተተካ የድምፅ መስጫ ወረቀት ሲሆን- ብዙውን ጊዜ
ከተበላሸ ወይም በከፊል ልክ ካልሆነ የድምፅ መስጫ ወረቀት በአንድ ስካነር ሊዘጋጅ በሚችል ሌላ የድምፅ መስጫ
ላይ በማባዛት የሚደረግ የማስተካከያ ሂደት ድጋሜ ይሰራል።
Ballot Rotation (የድምፅ መስጫ ተራ)
በአንድ ውድድር ውስጥ የእጩዎቹን ስሞች ቅደም ተከተል የመለወጥ ሂደት ነው። ይህ አሠራር እንደየ ስቴቱ
ይለያያል።
Ballot Scanner (የድምፅ መስጫ ስካነር)
የመራጮችን የምርጫ መረጃ ከድምፅ መስጫ ወረቀት ወይም ከምርጫ ካርድ ላይ የሚያነብ መሳሪያ ነው።
Ballot Secrecy (የድምፅ መስጫ ምስጢራዊነት)
በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ምስጢራዊ ድምጽ የመስጠት የመራጮች መሠረታዊ መብትን ለመመስረት የተቀናጁ
ሕጎች እና አሠራሮች። እነዚህ ሂደቶች የትኛውም የተሰጠ ድምጽ ከመራጭ ጋር እንዳይገናኝ ያረጋግጣሉ ፣ ይህም
መራጮች የምርጫ ውሳኔያቸውን በነፃነት እና ተፅዕኖ ወይም የበቀል እርምጃን ሳይፈሩ እንዲያስቀምጡ
ይፈቅድላቸዋል።
Ballot Stub (የድምፅ መስጫ ጉርድ))
ብዙውን ጊዜ በድምፅ መስጫ ወረቀት አናት ላይ የሚገኝ ትንሽ ብጣሽ/ስትሪፕ ሲሆን፣ ስለ ድምፅ መስጫ
መረጃዎች እንደ ሲሪያል ቁጥር ፣ የምርጫው ቀን እና ምርጫው የሚካሄድበት አካባቢ ያሉትን መረጃዎች ያካተተ
ነው።
Ballot Stuffing (የድምፅ ማጭበርበር)
ለአንድ መራጭ አንድ የድምጽ መስጫ ብቻ ሲፈቀድ ሕገ -ወጥ ድምጾችን የመስጠት ወይም ለአንድ መራጭ
ከተመደበው ከአንድ በላይ ድምጽ የመስጠት ተግባር ነው።
Ballot Style (የድምፅ መስጫ ዘይቤ)
ለተወሰነ ቀጠና የተለዩ ውድድሮች እና እጩዎች ያሉት የምርጫ ካርድ። የምርጫ ዘይቤዎች የሚለያዩት በየትኛው
የውድድሮች ጥምረት እና በየትኛው የፓርቲ አባልነት (በመጀመሪያ ደረጃ ምርጫዎች) ፣ መራጮች ለመሳተፍ ብቁ
እንደሚሆኑ ከግምት በማስገባት ነው። የድምፅ መስጫ ዘይቤዎች የሚለያዩት በውድድሩ መራጮች ድምፅ
ለመስጠት ብቁ መሆን እና በዋና ምርጫዎች ወቅት ፣ የፓርቲ አባልነታቸው ላይ መሰረት በማድረግ ነው።
Ballot Title (የድምፅ መስጫ ርዕስ)
(1) በድምጽ መስጫ ወረቀት ላይ የሚታየው የድምፅ መስጫ መስፈርት ይፋዊ አጭር ማጠቃለያ። (2) የድምፅ
መስጫ ርዕሱ የምርጫውን ቀን እና ዓይነት (ልዩ ፣ የመጀመሪያ ወይም አጠቃላይ) ያካትታል።
Ballot Types 9የድምፅ መስጫ ዓይነቶች)
ለተወሰነ ቀጠና የተለዩ ውድድሮች እና እጩዎች ያሉት የምርጫ ካርድ። የድምፅ መስጫ ዘይቤዎች በየትኛው
ውድድሮች ጥምረት እና በየትኛው ፓርቲ አባልነት (በአንደኛ ደረጃ ምርጫ) ፣ መራጮች ለመሳተፍ ብቁ ናቸው።
የምርጫ ዘይቤዎች የሚለያዩት በየትኛው የውድድሮች ጥምረት እና በየትኛው የፓርቲ አባልነት (በመጀመሪያ ደረጃ
ምርጫዎች) ፣ መራጮች ለመሳተፍ ብቁ እንደሚሆኑ መሰረት በማድረግ ነው።
Barcode (ባርኮድ)
ተቀባይነት ካላቸው መመዘኛዎች ጋር የሚጣጣም በኦፕቲካል እና በማሽን-ሊነበብ የሚችል እንደ ባር እና የቦታዎች
ቅደም ተከተል ሊቀርብ የሚችል የመረጃ አቀራረብ። የ QR ኮድ የባር ኮድ ምሳሌ ነው።

Barcode Reader (የባርኮድ አንባቢ)
የባር ኮዶችን ስካን ለማድረግ እና በምስጢራዊነት(encoded) የተቀመጠውን መረጃ ጥቅም ላይ ሊውል ወደሚችል
ቅርጸት ለመለወጥ የሚያገለግል መሣሪያ። የባርኮድ አንባቢዎች የድምፅ መስጫዎችን ፣ የመንጃ ፈቃዶችን ፣
የመራጮች መታወቂያ ካርዶችን ፣ የመራጮች መረጃ ፓኬቶችን ፣ ፖስታዎችን እና ሌሎች የምርጫ ሰነዶችን ጨምሮ
በተለያዩ የምርጫ ቁሳቁሶች ላይ ኮዶችን ስካን ያገለግላሉ።
Baseline Voting (የመነሻ ድምጽ)
ብዙ ድምጽ ያለው እጩ የሚያሸንፍበት የድምፅ መለያ ነው። በነጠላ መቀመጫ ውድድሮች ውስጥ መራጩ አንድ
የውድድር አማራጭ ብቻ መምረጥ ይችላል። በብዙ መቀመጫ ውድድሮች ውስጥ መራጩ በድምፅ መስጫው ላይ
የተገለጹትን ያህል የውድድር ብዛት መምረጥ ይችላል።
Batch (ባች)
ለማደራጀት እና ለኦዲት በቡድን የተሰበሰቡ የምርጫ ወረቀቶች ስብስብ።
Batch-fed scanner (ባች-ፌድ ስካነር)
• የኤሌክትሮኒክ ድምጽ መስጫ መሣሪያ፡
• በእጅ ምልክት የተደረገባቸው ወይም በ BMD የተመረቱ የምርጫ ወረቀቶችን በብዛት የሚቀበል እና ብዛቱ
እስኪያልቅ ድረስ በራስ-ሰር የሚያሰራ ነው ፤
• አብዛኛውን ጊዜ በምርጫ ስልጣን ማዕከላዊ ቦታ ላይ ጥቅም ላይ ይውላል ፤
• አብዛኛውን ጊዜ የቀሩትን የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ለመመልከት ያገለግላል።
• አብዛኛውን ጊዜ የድምጽ መስጫ ወረቀትን ማስገቢያ እና ማውጫ ማጣሪያ(hoppers) አሉት ፤
• የድምፅ መስጫ ካርድን ይቃኛል እና የማይነበብ ወይም የማይሰራ ከሆነ ውድቅ ያደርገዋል ፤
• የውድድር ምርጫዎችን ያወጣል ፣ ይተረጉማል ፣ ያረጋግጣል ፤
• የማይነበብ ወይም ሊሠራ የማይችል (ወይም በዲጂታል ወይም በአካል) የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን ፈልጎ
ይለያል ፣ ወይም
• የማይታወቁ ምርጫዎችን መያዝ፣ ለየት ያሉትን ምልክት ማድረግ ወይም ላልተዘረዘረ እጩ የተሰጠን
ድምፅ መያዝ ፤ እና
• እንደአስፈላጊነቱ የውድድር ውጤቶችን በማደራጀት ሪፖርት ያደርጋል።
Benchmark (ቤንችማርክ)
የአንድ ስርዓት ወይም መሣሪያ የአፈፃፀም ልኬት ሊወዳደር የሚችልበት የጥራት የማጣቀሻ ነጥብ።
Bicameral (ባለሁለት ምክር ቤት)
ሁለት ቅርንጫፎች ወይም ክፍሎች ያሉት የሕግ አውጭ አካል።
Biennial (ሁለት ዓመት)
በየሁለት ዓመቱ ይካሄዳል። የፌዴራል ምርጫዎች በየሁለት ዓመቱ በሙሉ-ቁጥር ዓመታት ውስጥ ይካሄዳሉ።
Biennium (በየሁለት ዓመት)
በሁለት ዓመት የተወሰነ ክፍለ ጊዜ።
Bilingual Requirements (የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ መስፈርቶች)
የትኞቹ የምርጫ ቁሳቁሶች ከእንግሊዝኛ ውጭ በሌሎች ቋንቋዎች መገኘት እንዳለባቸው የሚወስኑ የሕጎች እና
መመሪያዎች ዝርዝር።
Blank Ballot (ባዶ የምርጫ ካርድ)
ምንም ምርጫ ያልተደረገበት የምርጫ ካርድ።

Blank Space (ባዶ ቦታ)
በድምጽ መስጫው ላይ ያለ በተለምዶ መራጮች በሌላ እጩ ስም አስቀድሞ ባልታተመ ቦታ ላይ ለውድድሩ ስም
ለማስፈር የሚጠቀሙበት ስፍራ።
Blanket Primary (የመጀመሪያ ደረጃ ድምፅ)
የመራጮች ወይም የእጩዎች የፖለቲካ ፓርቲ አባልነት ምንም ይሁን ምን አንድ መራጭ ከየትኛውም ፓርቲ
ለሚመጡ ዕጩዎች ድምጽ መስጠት የሚችልበት የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ ነው።
Blind (ዓይነስውር)
በጣም ውስን የሆነ እይታ ወይም ማየት አለመቻል።
Block Voting (የጅምላ ድምጽ)
ያሉትን ክፍት መቀመጫዎች ያህል አንድ መራጭ ብዙ እጩዎችን መምረጥ የሚችልበት ስርዓት።
Board (Election) (ቦርድ (ምርጫ))
የምርጫ ሥራን ለማጠናቀቅ በጋራ የሚሰሩ ግለሰቦች ቡድን። ምሳሌዎች የሚያካትቱት የቀጠና ቦርዶች ፣ ካንቫሲንግ
ቦርዶች ፣ የኦዲት ቦርዶች ፣ ወዘተ።
Board of Canvassers (የመርማሪዎች ቦርድ)
የምርጫ ቁሳቁሶችን ለማጠናቀር ፣ ለመገምገም እና ለማረጋገጥ የተወሰኑ ህጎችን እና ሂደቶችን በመከተል አብረው
የሚሰሩ ግለሰቦች ቡድን ነው።
Board of Commissioners (የኮሚሽነሮች ቦርድ)
በብዙ የአሜሪካ ግዛቶች ፣ በተለይም በመካከለኛው ምዕራብ እና በምስራቅ የሚገኝ ፣ በመራጮች የተመረጡ
አባላትን ያካተተ የአንድ ካውንቲ ገዢው አካል ነው።
Board of Directors (የዳይሬክተሮች ቦርድ)
የአንድ ተቋም ወይም የአካባቢ መንግሥት ጉዳዮችን የሚያስተዳድር ቦርድ ነው።
Board of Elections (የምርጫዎች ቦርድ)
በተለምዶ በአከባቢ ባለሥልጣናት የተሾሙ እና በምርጫ ቁጥጥር እና የድምፅ አሰጣጥ ሂደቶች ቁጥጥር ላይ የተሾሙ
የግለሰቦች ቡድን ነው።
Board of Registrars (የሬጅስትራሮች ቦርድ)
በአብዛኛው በአከባቢ ባለስልጣናት የተሾሙ እና በምርጫ ቁጥጥር እና በድምፅ ቁጥጥር ላይ የተሸሙ የግለሰቦች
ቡድን ነው።
Board of Supervisors (ተቆጣጣሪዎች ቦርድ)
በብዙ የአሜሪካ ግዛቶች ፣ በተለይም በምዕራቡ ዓለም ፣ በመራጮች የተመረጡ አባላትን ያካተተ የአንድ ካውንቲ
ገዢው አካል።
Bond (ቦንድ)
የተፈቀደለት አቅራቢ የባለይዞታዎቹ ዕዳ ሲኖርበት እና በኋላ ላይ ዋናውን ክፍያ ከወለዱ ጋር መክፈል የሚጠበቅበት
የእዳ ዓይነት። የቦንድ ጥያቄዎች ቦንድ እንዲፀድቅ ወይም እንዲከለከል በአካባቢያዊ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ላይ
ሊቀርብ ይችላል ፣ እናም በመራጮች ድምጽ ከፀደቀ ፣ ቦንዱ በተወሰነው የስልጣን ክልል፣ በትምህርት ቤት
ዲስትሪክት ወይም በልዩ ወረዳ ውስጥ ባለው የንብረት ግብር መሰብሰቢያ በኩል ሊከፈል ይችላል። የድምፅ መስጫ
ጥያቄዎች በክልል አቀፍ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ላይ ሊቀመጡ ይችላሉ ፣ እና በመራጮች ድምጽ ከፀደቀ ፣ ቦንዱ

በስቴቱ በተሰበሰበ ግብር ወይም ክፍያ ይከፈላል።
Bond Election (የቦንድ ምርጫ)
ዕዳ እና ግዴታ በወለድ የተከፈለበትን ተጨማሪ ወጪ ለማፅደቅ አንድ ግዛት ወይም አካባቢያዊ መንግሥት
ለመፍቀድ የቀረበውን ምክረ ሀሳብ መራጮች ድምፅ እንዲሰጡበት የምርጫ ካርድ ላይ የሚወጣ የምርጫ ዓይነት
ነው።
Bond Issue (የቦንድ ጉዳይ)
ዕዳ እና ግዴታ በወለድ የሚከፈልበትን ተጨማሪ ወጪ አንድ ግዛት ወይም አካባቢያዊ መንግሥት እንዲያፀድቅ
ለመፍቀድ የቀረበ ምክረ ሀሳብ ነው።
Bond Proposition (የቦንድ ምክረ ሀሳብ)
አንድ ግዛት ወይም የአከባቢ መንግሥት ቦንድን በመጠቀም ተጨማሪ የታቀደውን ወጪ እንዲያፀድቁ እንደ
ምርጫ መስፈርት በመራጮች ፊት ጥያቄ ሲያቀርብ።
Bond Referendum (የቦንድ ሪፈረንደም)
ቀደም ሲል በአስተዳደር አካል የፀደቀውን ፣ እና በመራጮች ድምጽ እንዲፀድቅ ወይም ውድቅ እንዲሆን በድምጽ
መስጫው ላይ የተቀመጠውን በሕግ ፈቃድ ያገኘውን ቦንድ ለመቃወም የቀረበ ሀሳብ ነው።
Borough (አውራጃ)
የራሱ መንግሥት ያለው ከተማ ፣ መንደር ወይም የአንድ ትልቅ ከተማ አካል ነው።

Boundary Line (የድንበር መስመር)
ቀጠና ፣ ከተማ ወይም ሌላ የፖለቲካ ክፍል ከሌላው የሚለይ መስመር።
Braille Voting Instructions (የብሬይል ድምጽ አሰጣጥ መመሪያዎች)
በመዳሰስ በሚነበቡ ከፍ ባሉ ነጥቦች ንድፍ በተወከሉ ፅሁፍች የተፃፉ የድምፅ አሰጣጥ መመሪያዎች።
Butterfly Ballot (የቢራቢሮ ድምጽ መስጫ)
በድምጽ መስጫው በሁለቱም በኩል የእጩዎችን ስም የያዘ አንድ የምርጫ ካርድ ፣ በመሃል ላይ ምርጫዎችን
የሚያመለክት አንድ ዓምድ ያለው።

C

Call an Election (የምርጫ ጥሪ)
ሥልጣን ያለው የመንግሥት ባለሥልጣን ምርጫ በተወሰነ ጊዜ እንደሚካሄድ ሲያውጅ።
Campaign (ዘመቻ)
እጩዎችን ወይም የምርጫ ጥያቄዎችን በመደገፍ ወይም በመቃወም ፖለቲካዊ ድምጽ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር
የሚደረግ ተከታታይ ዴሞክራሲያዊ እንቅስቃሴዎች ነው።
Campaign Contributions (የዘመቻ አስተዋፅዖዎች)
እጩዎችን ወይም የምርጫ ጥያቄዎችን በመደገፍ ወይም በመቃወም ፖለቲካዊ ድምጽ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር
የተበረከተ ፣ በብድር የተሰጠ ወይም የላቀ የሆነ ማንኛውም ነገር።
Campaign Disclosure (የዘመቻ መግለጫ)
የዘመቻ አስተዋፅኦዎችን ሪፖርት የማድረግ ተግባር።
Campaign Expense Report (የዘመቻ ወጪ ሪፖርት)
በአስተዳደር ባለስልጣን መቅረብ የሚገባው የፖለቲካዊ ወጪዎችን ዝርዝር የያዘ ሪፖርት።
Campaign Finance (የዘመቻ ፋይናንስ)
ለፖለቲካ ዓላማዎች ገንዘብ የማሰባሰብ እና የማውጣት ተግባር።
Campaign Finance Disclosure Statements (የዘመቻ ፋይናንስ ይፋዊ መግለጫዎች)
በአስተዳደር ባለስልጣን መቅረብ የሚገባቸውን ፖለቲካዊ መዋጮዎች እና ወጪዎችን በዝርዝር የያዘ ሪፖርት።
Campaign Finance Laws (የዘመቻ ፋይናንስ ህጎች)
ለፖለቲካ ዓላማዎች ገንዘብን እና መዋጮዎችን ማሰባሰብ እና ማውጣትን አስመልክቶ ደንቦችን እና መመሪያዎችን
የሚዘረዝሩ የሕጎች ስብስብ።
Campaign Finance Report (የዘመቻ ፋይናንስ ሪፖርት)
በአስተዳደር ባለስልጣን መቅረብ የሚገባቸውን ፖለቲካዊ መዋጮዎች እና ወጪዎችን በዝርዝር የያዘ ሪፖርት።
Campaign Finance Reporting Requirements (የዘመቻ ፋይናንስ ሪፖርት መስፈርቶች)
ለፖለቲካ ዓላማዎች ገንዘብን እና መዋጮዎችን ማሰባሰብ እና ማውጣትን አስመልክቶ ደንቦችን እና መመሪያዎችን
የሚዘረዝሩ የመስፈርቶች ስብስብ።
Campaign Materials (የዘመቻ ቁሳቁሶች)
እጩዎችን ወይም የምርጫ ጥያቄዎችን በመደገፍ ወይም በመቃወም ፖለቲካዊ ድምጽ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር

የሚያግዙ ሰነዶች ፣ ግብዓቶች እና ሌሎች ቁሳቁሶች። የዘመቻ ቁሳቁሶች ቲሸርቶችን ፣ አዝራሮችን ፣ ተለጣፊ ስቲከሮችን
፣ የጓሮ ምልክቶችን እና ሌሎች የታተሙ ቁሳቁሶችን ሊያካትቱ ይችላሉ።
Campaign Signs (የዘመቻ ምልክቶች)
አንድ የተወሰነ ድምጽ የሚያስተዋውቅ ምልክት።
Cancellation Notices (የስረዛ ማሳወቂያዎች)
ከመራጮች ምዝገባ ዝርዝሮች ውስጥ እንደተሰረዙ የሚያሳውቁ ለመራጮች የሚላኩ የጽሑፍ መልእክቶች።
Cancellation of Registration (የምዝገባ ስረዛ)
መራጩን ከመራጮች ምዝገባ ዝርዝር ላይ የማስወገድ ተግባር ነው።
Cancelled Voter Status (የተሰረዘ የመራጮች ሁኔታ)
የምርጫ መዝገቡ መራጩ ከድምጽ መስጫ መዝገቦች ውስጥ መነሳቱን በሚያሳይበት ጊዜ የምርጫ አስፈፃሚዎች የሚጠቀሙበት
ቃል ነው።
Candidacy (እጩነት)
ዕጩ የመሆን ሁኔታ።
Candidate (እጩ)
ለተወሰነ መሥሪያ ቤት ዕጩነትን ወይም ምርጫን የሚፈልግ ሰው እና የእሱ/የእሷ ስም በድምጽ መስጫ ወረቀቱ
ላይ እንዲታተም ሕጋዊ መስፈርቶችን ያሟላ/ች ወይም በድምፅ መስጫ ወረቀቱ ላይ የእሱ/የእሷ ስም እንዲፃፍ
እና ለውድድሩ እንደ መራጭ ምርጫ እንዲቆጠር ብቁ የሆነ/ች። ማሳሰቢያ፡ የፌዴራል የዘመቻ ፋይናንስ እና
አንዳንድ ግዛቶች አንድ ሰው እጩ ሆኖ ለመቅረብ ማመልከቻ እንዲያቀርብ አይጠይቁም። ገንዘብ ማሰባሰብ ብቻ
እጩ ሊያደርግልዎት ይችላል።
Candidate Committee (እጩ ኮሚቴ)
ለመንግሥት መሥሪያ ቤት ዕጩዎችን ለመደገፍ ወይም ለመቃወም ለፖለቲካ ዓላማዎች የተደራጀ የግለሰቦች
ቡድን ነው።
Candidate Nomination Procedures (የእጩነት አመራረጥ ሂደቶች)
ለመንግሥት መሥሪያ ቤት እንዲታሰብ አንድን ግለሰብ ለማቅረብ የሚደረግ ይፋዊ ሂደቶች።
Candidate Petitions (የእጩ ማመልከቻዎች)
በምርጫ ወረቀቶች ላይ የእጩዎች ስም እንዲሰፍር ለመጠየቅ በተመዘገቡ መራጮች የተፈረመ መደበኛ የጽሑፍ
ሰነድ ነው።
Candidate Registration (የእጩዎች ምዝገባ)
ለመንግስት ጽ / ቤት የተረጋገጠ ሰነድ ያለው እጩ ለመሆን አስፈላጊውን የወረቀት ሥራ የማጠናቀቅ ተግባር ነው።
Candidate Roster (የእጩ ዝርዝር)
የእጩዎች መደበኛ ዝርዝር።
Candidate Statement (የእጩ መግለጫ)
በመራጮች ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ዓላማ ለመንግሥት ጽሕፈት ቤት ስለ እጩ ተወዳዳሪ የሚቀርብ የጽሑፍ መረጃ
ማጠቃለያ።
Candidate Withdrawal (ከእጩነት መልቀቅ)
አንድ ሰው እጩነቱን ሲያሳውቅ ወይም ለምርጫ ሲያመለክት በኋላ ላይ ግን - በራሳቸው ምርጫ - በመጨረሻው

የድምፅ መስጫ ላይ ላለመቅረብ ሲወስን።
Candidate Withdrawal Periods (ከእጩነት የመልቀቅ ጊዜዎች)
አንድ ግለሰብ ስማቸውን ከመንግሥት ጽሕፈት ቤት ዕጩዎች ዝርዝር ማስወገድ የሚችሉበት የጊዜ ገደብ።
Candidates List (የእጩዎች ዝርዝር)
ለመንግሥት መሥሪያ ቤት ምርጫ ብቁ የሆኑ ሁሉም እጩዎች ይፋዊ ዝርዝር።
Canvass (መመርመር)
(1) መቅረት ፣ ቀድመው ድምጽ መስጠት ፣ የምርጫ ቀን ፣ ጊዜያዊነት ፣ ተፈታታኝ ፣ እና ተመሳሳይ መሆን እና
የውጭ አገር ዜጋ ያካተተ እያንዳንዱ ትክክለኛ የድምፅ መስጫ መሆኑን እና የቁጥሩን ትክክለኛነት በማደራጀት
ማረጋገጥ። (2) ድምጾችን መጠየቅ።
Canvass Report (የምርመራ ሪፖርት)
ስለ ምርጫው ምርመራ ተግባር እና መረጃ ዝርዝር የሆነ ዘገባ።
Canvassing Board 9መርማሪ ቦርድ)
የምርጫ ቁሳቁሶችን ለማጠናቀር ፣ ለመገምገም እና ለማረጋገጥ የተወሰኑ ህጎችን እና ሂደቶችን በመከተል አብረው
የሚሰሩ ግለሰቦች ቡድን።
Carry an Election (ምርጫን መሸከም)
ምርጫን ማሸነፍ።
Cast (መምረጥ)
አንድ መራጭ የውድድር አማራጮችን የሚመርጥበት እና ለመረጠው አካል ድምፅ ለመስጠት በማይሻር መልኩ
የሚያረጋግጥበት የመጨረሻ እርምጃ ነው።
Cast Ballot (ድምፅ መስጠት)
አንድ የድምፅ መስጫ ወረቀት በምርጫ ሣጥን ፣ በመልዕክት ሳጥን ፣ በ drop box ወይም በኤሌክትሮኒክ መንገድ
በኩል በመራጭ ለቆጠራ ሲሰጥ።
Cast Vote Record (የምርጫ መዝገብ)
በኤሌክትሮኒክ ፣ በወረቀት ወይም በሌላ መልክ በአንድ መራጭ የተሰጡ ሁሉም ድምጾች ቋሚ መዝገብ።
እንዲሁም የኤሌክትሮኒክ የድምፅ መስጫዎችን ለማመልከት ሲጠቀሙበት የድምፅ መስጫ ምስል ተብሎ
ይጠራል።
Cast Your Ballot (Cast Your Vote) (ድምጽዎን ይስጡ (ምርጫዎን ያስገቡ))
መራጮች ተሞልቶ ያለቀውን የምርጫ ካርዳቸውን በድምፅ መስጫ ሳጥን ውስጥ የሚያስገቡበት ፣ በምርጫ
ስፍራ በሚገኘው የሚነካ ገጽታ(touch screen) የድምፅ መስጫ መሳሪያ ምርጫቸውን የሚያረጋግጡበት እና
የሚመዘግቡበት፣ ተሞልቶ ያለቀውን የምርጫ ካርዳ በፖስታ ወይም በ drop box የማስገባት ፣ ወይም ተሞልቶ
ያለቀውን የምርጫ ካርዱ በኤሌክትሮኒክ ማስተላለፊያ በኩል ወደ ምርጫ ጽ/ቤት የመላክ ተግባር ነው።
Catastrophic System Failure( ከባድ የስርዓት ብልሽት))
እንደ የድምጽ መስጫ መረጃ መጥፋት ወይም መልሶ ማግኘት በማይቻልበት መልኩ መበላሸት ወይም የቮላታይል
ሜሞሪ የቦርድ ባትሪ መበላሸት ያሉ አጠቃላይ የአሠራር ወይም የአሰራሮች ከስራ ውጭ መሆን።
Caucus (ካውከስ)
(1) የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም አካል የሆኑ ሰዎች ቡድን ዝግ ስብሰባ ሲሆን ብዙውን ጊዜ እጩዎችን ለመምረጥ

ወይም በፖሊሲ ላይ ለመወሰን ሲባል ይከናወናል። (2) የተስማሙበትን ዓላማ ለማስተዋወቅ የተባበሩ የሰዎች ቡድን
ነው።
Caucus Election (የካውከስ ምርጫ)
የፖለቲካ ፓርቲ አካባቢያዊ አባላት ለምርጫ ከሚወዳደሩ እጩዎች መካከል ምርጫቸውን የሚያስመዘግቡበት
ወይም በምርጫ ስብሰባ ላይ እንዲገኙላቸው ተወካዮችን የሚመርጡበት ስብሰባ ነው።
Caucus System (የካውከስ ስርዓት)
የፖለቲካ ፓርቲ አካባቢያዊ አባላት ለምርጫ ከሚወዳደሩ እጩዎች መካከል ምርጫቸውን ለሚያስመዘግቡበት
ወይም በምርጫ ስብሰባ ላይ እንዲገኙላቸው ተወካዮችን ለሚመርጡበት ስብሰባ ሂደቶችን የሚወስኑ ህጎች እና
ደንቦች።
Central Absentee Precinct (ማዕከላዊ የቀሪ ቀጠና)
ማዕከላዊ የቀሪ ቀጠና (CAP) በካውንቲው ወይም በከተማው ውስጥ ድምፅ ሳይሰጥባቸው የቀሩትን የምርጫ
ወረቀቶች ለመቀበል ፣ ለመቁጠር እና ለመመዝገብ በካውንቲው ወይም በከተማው ፍርድ ቤት ወይም በሌላ የሕዝብ
ሕንፃ ውስጥ ውስጥ የተቋቋመ ቀጠና ነው።
Central Committee (ማዕከላዊ ኮሚቴ)
በአንድ ካውንቲ ፣ ግዛት ወይም በሌላ የፖለቲካ ንዑስ ክፍል ውስጥ የሚገኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማዕከላዊ ወይም
የሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴዎች አደረጃጀት ነው።
Central Count (ማዕከላዊ ቆጠራ)
በማዕከላዊ ቦታ ላይ ከበርካታ አከባቢዎች የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን የማደራጀት ተግባር ነው።

Central Count Process (ማዕከላዊ ቆጠራ ሂደት)
በማዕከላዊ ቦታ ላይ ከበርካታ አከባቢዎች የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን በማደራጀት ተግባር ላይ የሚከተሉት ህጎች እና መመሪያዎች።
Central Count Voting System (ማዕከላዊ ቆጠራ የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት)
በማዕከላዊ ቦታ ላይ ከበርካታ አከባቢዎች የድምፅ መስጫዎችን የሚያደራጅ የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት። ድምፅ
የተሰጠባቸው የምርጫ ወረቀቶች በምርጫ ቦታው ደህንነቱ በተጠበቀ የማከማቻ ስፍራ ይቀመጣሉ። የተከማቹ
የድምፅ መስጫ ወረቀቶች የድምፅ ቆጠራ ሪፖርትን ወደሚያወጣው ወደ ማዕከላዊ ቆጠራ ቦታ ይጓጓዛሉ ወይም
ይተላለፋሉ።
Central Counting Station (ማዕከላዊ የቆጠራ ጣቢያ)
ከብዙ ቀጠናዎች የምርጫ ወረቀቶችን እንደ ማዕከላዊ ሥፍራ ለመፈተሽ ፣ ለመገምገም ወይም ለማደራጀት የሚያገለግል ጣቢያ።
Central Reporting Device (ማዕከላዊ ሪፖርት ማድረጊያ መሣሪያ)
በማዕከላዊ ቦታ ላይ ከብዙ አከባቢዎች የተሰጡ ድምጾችን የሚያጠናክር እና ሪፖርት የሚያደርግ የኤሌክትሮኒክ ድምጽ መስጫ
መሣሪያ።
Central Voter Register List 9ማዕከላዊ የመራጮች ምዝገባ ዝርዝር)
የተመዘገቡ መራጮች በአንድ ፣ በተመሳሳይ ፣ ይፋዊ ፣ በኮምፒዩተር በታገዘ ክልል አቀፍ የውሂብ ጎታ ውስጥ የተያዙ የመራጮች
ዝርዝር።
Centralized Voter Registration Database (CVR) (ማዕከላዊ የመራጮች ምዝገባ ዳታቤዝ (CVR))
የተመዘገቡ መራጮች አንድ ፣ ተመሳሳይ ፣ ይፋዊ ፣ በኮምፒዩተር የታገዘ ክልል አቀፍ የውሂብ ጎታ ነው።
Certificate (ሰርቲፊኬት)
አንድ የተወሰነ እውነታን የሚያረጋግጥ ይፋዊ ሰነድ ነው።
Certificate of Circulator 9የአከፋፋይ ሰርቲፊኬት)
በይግባኝ ጥያቄ ላይ የመራጮችን ፊርማ በሚሰበስብ ግለሰብ መሐላ ወይም ቃል የተረጋገጠ የጽሑፍ መግለጫ።
Certificate of Election (የምርጫ ሰርቲፊኬት)
አንድ እጩ ለመንግሥት መሥሪያ ቤት መመረጡን የሚያረጋግጥ የጽሑፍ መግለጫ።
Certificate of Error (የስህተት ሰርቲፊኬት)
የምርጫ ስህተትን የሚገልጽ የጽሑፍ መግለጫ።
Certificate of Nomination (የዕጩነት ሰርቲፊኬት)
አንድ እጩ ለመንግሥት ጽ / ቤት ከፍተኛ ድምጾችን ካገኙት አንዱ መሆኑን የሚያረጋግጥ የጽሑፍ መግለጫ ፣
ብዙውን ጊዜ ወደ አጠቃላይ ወይም ወደ ሁለተኛ ዙር ምርጫ ማለፋቸውን ያመለክታል።
Certificate of Permanent Disability (ቋሚ የአካል ጉዳት ሰርቲፊኬት)
ፈቃድ ባለው ወይም በተረጋገጠ የጤና ባለሙያ ፣ ወይም በተሰየመ ኤጀንሲ የተጠናቀቀ የግለሰቡን የአካል ጉዳት የሚያረጋግጥ ቅጽ።
Certificate of Registration (የምዝገባ ሰርቲፊኬት)
አንድ ዜጋ የተመዘገበ መራጭ መሆኑን የሚያረጋግጥ አንድ ይፋዊ ፣ በምርጫ ጽ / ቤት መሐላ የፀደቀ መግለጫ።
Certificate of Restoration (የእድሳት ሰርቲፊኬት)
የምርጫ መብቶችን ወደነበረበት ለመመለስ በፍርድ ስርዓት የተሰጠ የምስክር ወረቀት።

Certification (የምስክር ወረቀት)
አንድ ምርት ፣ ሂደት ወይም አገልግሎት ከተጠቀሱት መስፈርቶች ጋር የሚስማማ መሆኑን ሦስተኛ ወገን የጽሑፍ
ማረጋገጫ የሚሰጥበት አሠራር ነው።
Certification of Election (የምርጫ ምስክር ወረቀት)
የምርጫው ቆጠራ እና ግምገማ የተሟላ እና ትክክለኛ መሆኑን የሚያረጋግጥ የጽሑፍ መግለጫ።

Certification of Official Election Results (ይፋዊ የምርጫ ውጤቶች ምስክር ወረቀት)
በአንድ የተወሰነ ምርጫ ውስጥ የተሰጡትን ድምጾች ሁሉ ከግምት በማስገባት የምርጫው ውጤት እውነተኛ እና
ትክክለኛ መሆኑን የሚያረጋግጥ የጽሑፍ ።መግለጫ።
Certification of Signatures (የፊርማዎች ምስክር ወረቀት)
እንደ ትክክለኛ ወይም ውድቅ እንደሆኑ ተደርገው የተወሰዱ የይግባኝ ፊርማዎች እውነተኛ እና ትክክለኛ መሆናቸውን
የሚያረጋግጥ የጽሑፍ መግለጫ።
Certification Requirements (የምስክር ወረቀት መስፈርቶች)
የምርጫን ወይም የድምፅ አሰጣጥን ሂደት ለማረጋገጥ ቁልፍ ሚና የሚጫወቱትን ሁኔታዎች የሚቆጣጠሩ ሕጎች እና
መመሪያዎች።
Certification Testing (የምስክር ወረቀትን መገምገም)
የምርጫ ስርዓት መስፈርቶችን ማሟላት ለማረጋገጥ በብሔራዊ ወይም በስቴት ማረጋገጫ ሂደቶች ስር የሚደረግ
ምርመራ ነው።
Certified Election Results (እውቅና ያገኙ የምርጫ ውጤቶች)
ትክክለኛነታቸውን የማረጋገጥ ኃላፊነት በተሰጠው ባለሥልጣን እውነተኛ እና ትክክለኛ መሆናቸው የተረጋገጡ
የመጨረሻ የድምፅ ውጤቶች።
Certify (እውቅና መስጠት)
አንድ ምርት ፣ ሂደት ወይም አገልግሎት ከተጠቀሱት መስፈርቶች ጋር የሚስማማ መሆኑን ለማስረገጥ የሦስተኛ ወገን
የጽሑፍ ማረጋገጫን የመስጠት እርምጃ ነው።
Chad (ቻድ)
የተበሳ ካርድ ወይም ቴፕ ውስጥ ቀዳዳን በመብሳት የሚገኝ ትንንሽ የማይፈለጉ ወረቀቶች ቁሩጥራጭ ነው።
Chain of Custody (የጥበቃ ሰንሰለት)
አንድን ንብረት የያዘን እያንዳንዱ ግለሰብ እና ድርጅትን በመመዝገብ ፣ የተሰበሰበበትን ወይም የተላለፈበትን
ቀን/ሰዓት ፣ እና የዝውውር ዓላማን በመመዝገብ የንብረት እንቅስቃሴን እና ቁጥጥርን በህይወት ዑደት ውስጥ
ለመከታተል የሚያገለግል ሂደት ነው።
Challenge (ፈተና)
ድምፅ ለመስጠት፣ ወይም ለድምፅ ቆጠራ ተቀባይነትን አሰመልክቶ የመራጩን ብቁነት መጠየቅ።
Challenged Ballot (የምርጫ ካርድን መፈተን)
ድምፅ ለመስጠት ያለው ብቁነት በሌላ አካል(በተለምዶ የምርጫ ባለሥልጣን) ጥያቄ ውስጥ በገባ ግለሰብ የተሰጠ
ድምፅ። የመፈተኑ ምክንያት እስኪፈታ ድረስ የድምፅ መስጫ ካርዱ ይያዛል።
Challenged Voter (ተፈታኝ መራጭ)
ድምጽ የመስጠት ብቁነቱ ጥያቄ ውስጥ የገባ መራጭ።
Challenger (ፈታኝ)
ድምጽ ለመስጠት ወይም ለቆጠራ ድምጽ ለመቀበል የመራጩን ብቁነት የሚፈትን ግለሰብ ወይም ባለሥልጣን።
Change in Political Affiliation (ለውጥ በፖለቲካ አባልነት)

የተለየ የፖለቲካ ምርጫን ወይም ማህበርን ለመምረጥ የመራጭ እንደገና የመመዝገብ ተግባር ነው።
Change of Address (የአድራሻ ለውጥ)
አንድ መራጭ የመኖሪያ ወይም የፖስታ አድራሻቸውን ለማዘመን እንደገና የመመዝገብ ተግባር። በተጨማሪ መራጮች
እንደ ሞተር ተሽከርካሪዎች መምሪያ እና ዩናይትድ ስቴትስ የፖስታ አገልግሎት በመሳሰሉ ፍቃድ ባገኙ የመንግስት
ኤጀንሲዎች አድራሻቸውን ማዘመን ይችላሉ።
Change of Party (የፓርቲ ለውጥ)
የመራጭ የተለየ የፖለቲካ ምርጫን ወይም ማህበርን ለመምረጥ እንደገና የመመዝገብ ተግባር ነው።
Charter (ቻርተር)
የዚያን አካል ሕጎችን እና ደንቦችን የሚገልጽ እንደ ከተማ ወይም ካውንቲ ባሉ የሕግ አውጪ ባለሥልጣን የተጻፈ ሰነድ።
Charter Amendment (የቻርተር ማሻሻያ)
እንደ አውራጃ ከተማ በመሳሰሉ በሕግ አውጪ ባለሥልጣናት ተቀባይነት ያገኘ የተደራጀውን ቻርተር የሚለውጠው
የጽሑፍ ሰነድ ማሻሻያ።
Check the Box (ሳጥኑ ላይ ምልክት ማድረግ)
በድምፅ መስጫ ላይ ድምጽ የመስጠት ተግባር።
Chief Election Officer (ዋና የምርጫ አስፈጻሚ)
በአንድ አውራጃ ውስጥ ምርጫን የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Chief Inspector (ዋና ኢንስፔክተር)
በምርጫ ቦታ ወይም በምርጫ ሂደት ላይ ትክክለኛ እና ሥርዓታዊ ድምጽ መሰጠቱን የማረጋገጥ ኃላፊነት ያለው
ባለሥልጣን።
Chief State Election Officer (የክልል ዋና የምርጫ አስፈፃሚ)
በአንድ ግዛት ውስጥ ምርጫን የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Circulate (ማሰራጨት)
ለፕሮጀክቶች ፣ ለሪፈረንደምች ወይም ለእጩዎች ፊርማዎችን ከመራጮች ለመሰብሰብ የመሞከር ተግባር።
Circulation (የማሰራጨት ሂደት)
ለፕሮጀክቶች፣ ለሪፈረንደም ወይም ለእጩዎች ፊርማዎችን የመሰብሰብ ሂደት።
Circulator (አከፋፋይ)
.
አከፋፋይ
ለፕሮጀክቶች ፣ ለሪፈረንደሞች ወይም ለእጩዎች ፊርማ ለማሰባሰብ ለመራጮች ጥያቄ የሚያቀርብ ግለሰብ ነው።
Circulator Statement (አከፋፋይ መግለጫ)
ፊርማ በሚሰበስብ ግለሰብ መሐላ ወይም ቃል የተረጋገጠ የጽሑፍ መግለጫ።
Citizen (ዜጋ)
በትውልድ ቦታ ፣ በአንዱ ወይም የሁለቱም ወላጆች ዜግነት ፣ ወይም በተፈጥሮአዊነት እንደ አንድ ሀገር ወይም
የፖለቲካ ማህበረሰብ አባል የመምረጥ መብትን ጨምሮ (ብቁ ካልሆነ በስተቀር የመምረጥ) ሁሉንም መብት እና
ሃላፊነት ያገኘ አንድ ግለሰብ ነው።

Citizen Initiatives (የዜጎች ተነሳሽነት)
ዜጎች የሕግ ምክረ ሃሳብን በቀጥታ ለአስተዳደር አካል የሚያቀርቡበት አሠራር ነው።
City (ከተማ)
በአንድ ግዛት ውስጥ የተካተተ የአከባቢ መስተዳድር አካል ነው።
City Charter (የከተማ ቻርተር)
የዚያን አካል ሕጎችን እና ደንቦችን በሚገልጽ በከተማ የተፃፈ ሰነድ።
City Clerk (የከተማ ጸሐፊ)
ለአንድ ከተማ የምርጫ አስተዳደር ኃላፊነት ያለው የከተማ ባለሥልጣን።
City General Municipal Election (የከተማው አጠቃላይ የማዘጋጃ ቤት ምርጫ)
በአንድ ከተማ ውስጥ የሚደረግ መደበኛ የእጩዎች እና ሃሳባዊ እርምጃዎች ምርጫ ።
City Ordinance (የከተማ ደንብ)
በአንድ ከተማ የፀደቀ ሕግ።
City Special Municipal Election (የከተማው ልዩ የማዘጋጃ ቤት ምርጫ)
በከተማ ውስጥ በመደበኛነት ከተያዘው የመጀመሪያ ወይም አጠቃላይ ምርጫ ውጪ የሚካሄድ ሌላ ምርጫ።
Claim of Conformance (የተስማሚነት ጥያቄ)
አንድ የተወሰነ ምርት ከተወሰነ ደረጃ ወይም ከመደበኛ መገለጫዎች ስብስብ ጋር የሚስማማ መሆኑን የሚገልጽ
በአቅራቢው የሚሰጥ መግለጫ ፤ ለድምጽ አሰጣጥ ሥርዓቶች ፣ NASED መመዘኛ ወይም EAC ማረጋገጫ የይገባኛል
ጥያቄ ገለልተኛ ማረጋገጫን ይሰጣል።
Clerk (ጸሐፊ)
ምርጫን ወይም የምርጫ ሂደቱን የማስተዳደር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Clerk of Absentee Voting (የቀሪ ድምጽ ጉዳዮች ጸሐፊ)
የቀሪ ድምጽን ወይም ከፊሉን የቀሪ ድምፅ አሰጣጥ ሂደት የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Close of Registration (የምዝገባ ማብቂያ)
አንድ ዜጋ ከምርጫ በፊት ለመምረጥ መመዝገብ የሚችልበት ወይም የተመዘገቡበትን የምርጫ መመዝገቢያ ማሻሻል
የሚችልበት የመጨረሻ ቀን።
Closed Primary (ዝግ የመጀመሪያ ደረጃ)
መራጮች በተቆራኙበት የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ለምርጫ የሚወዳደሩትን እጩዎች ብቻ የሚዘረዝርን የምርጫ ካርድ
የሚቀበሉበት የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ ነው። በአንዳንድ ግዛቶች ወገንተኛ ያልሆኑ ውድድሮች እና የድምፅ መስጫ
ጉዳዮች ሊካተቱ ይችላሉ።
Code of Conduct (የስነምግባር ደንብ)
የአንድ ግለሰብ ወይም የድርጅት ደንቦችን ፣ ህጎችን እና ኃላፊነቶችን ወይም ትክክለኛ አሠራሮችን የሚገልጽ የሕጎች
ስብስብ።
Code of Conduct of Elected Officials (የተመረጡት ባለስልጣናት የስነምግባር ደንብ)
የምርጫ አስፈፃሚዎች ደንቦችን ፣ ህጎችን እና ኃላፊነቶችን ወይም ትክክለኛ አሠራሮችን የሚገልጽ የሕጎች ስብስብ።

Combined Precinct (የተዋሃደ ቀጠና)
ለአንድ የተወሰነ ምርጫ የሁለት ወይም ከዚያ በላይ ቀጠናዎች እንደ አንድ ቀጠና መቆጠር።
Commercial Off-The-Shelf (COTS)
በብዙ የተለያዩ ሰዎች ወይም ድርጅቶች በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ እውቅና ካላቸው የድምፅ አሰጣጥ ሥርዓቶች
በስተቀር ለብዙ የተለያዩ ጥቅሞች ስራ ላይ የሚውል እና ያለ አምራች- ወይም ጥቅም-ተኮር ማሻሻያ በድምጽ መስጫ
ስርዓት ውስጥ የተካተተ ሶፍትዌር ፣ ፊርምዌር ፣ መሣሪያ ወይም አካል ነው።
Common Data Format (የጋራ መረጃ ቅርጸት)
በሌሎች ስርዓቶች ሊነበብ በሚችል የጋራ ፣ የተገለጸ ቅርጸት ውስጥ መረጃን የማከማቸት እና የመፍጠር መደበኛ
አሰራር።
Common Industry Format (CIF) (የጋራ ኢንዱስትሪ ቅርጸት (CIF))
በ ANSI/INCITS 354-2001 ውስጥ የተገለጸውን ቅርጸት «ለተጠቃሚነት የሙከራ ሪፖርቶች የጋራ ኢንዱስትሪ ቅርጸት
(CIF)” ያመለክታል።
Component (አካል)
በአንድ ትልቅ ስርዓት ውስጥ ያለ ነገር፤ ክፍለ አካል ሃርድዌር ወይም ሶፍትዌር ሊሆን ይችላል። ለሃርድዌር ፣ ትልልቅ
ስርዓቶችን (ለምሳሌ ፣ ሰርኪዩት ቦርድ ፣ ውስጣዊ ሞደሞች ፣ ማቀነባበሪያዎች/ፕሮሰሰርስ ፣ የኮምፒተር ማህደረ
ትውስታ/ሚሞሪ) ለማቀናጀት የሚያገለግል የንዑስ ስርዓት የሚታይ አካል ነው። ለሶፍትዌር ፣ በደንብ ግልፅ የሆነ
ተግባርን የሚያከናውን እና ከሌሎች አካላት ጋር የሚገናኝ የአፈፃፀም ኮድ ሞዱል ነው።
Computer Judge (የኮምፒተር ዳኛ)
የመራጮችን መታወቂያ እና ፊርማ የሚፈትሽ ፣ እና በኤሌክትሮኒክ የምርጫ መጽሐፍ ውስጥ መራጩን የሚያስገባ
የምርጫ ማዕከል የምርጫ ሠራተኛ።

Conditional Voter Registration (ሁኔታ ላይ የተመሰረተ የመራጮች ምዝገባ)
አንዳንድ ግዛቶች ይህንን ቃል የሚጠቀሙት የአንድ ግለሰብ በሕግ ከተደነገገው የጊዜ ገደብ በኋላ ለጊዜያዊ የምርጫ
ድምጽ የመመዝገብ እና የመምረጥ እርምጃ ነገር ግን ድምጽ ለመስጠት ሲቀርቡ ብቁነታቸው ወይም የምዝገባ
ሁኔታቸው ሊረጋገጥ የማይችል።
Conduct an Election 9ምርጫ ማካሄድ)
ምርጫን የማስተዳደር ፣ የመምራት እና የመቆጣጠር ተግባር።
Configuration Management (የማዋቀሪያ አስተዳደር)
የማዋቀሪያ ቁሳቁስ ተግባራዊ እና አካላዊ ባህሪያትን ለመለየት እና ለመመዝገብ ፣ በእነዚህ ባህሪዎች ላይ ለውጦችን
ለመቆጣጠር ፣ የለውጥ ማቀነባበር እና የአፈፃፀም ሁኔታን ለመመዝገብ እና ሪፖርት ለማድረግ እና ከተጠቀሱት
መስፈርቶች ጋር መጣጣምን ለማረጋገጥ
ቴክኒካዊ እና አስተዳደራዊ አቅጣጫን እና ክትትልን መተግበርን።
Configuration Management Plan (የማዋቀሪያ አስተዳደር ዕቅድ)
የተለያዩ የተለቀቁ ዕቃዎችን (እንደ ኮድ ፣ ሃርድዌር እና ሰነድ ያሉ) የመለየት ፣ የመቆጣጠር እና የማስተዳደር ሂደቱን
የሚገልጽ ሰነድ።
Configuration Status Accounting 9የማዋቀር ሁኔታ የሂሳብ ስራ)
የማዋቀር ስራን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማስተዳደር የሚያስፈልገውን መረጃ መመዝገብ እና ሪፖርት ማድረግን
ያካተተ የማዋቀሪያ አስተዳደር አካል ነው። ይህ የፀደቀውን የማዋቀሪያ መታወቂያ ዝርዝር ፣ በማዋቀሩ ላይ የታቀዱ
የለውጦች ሁኔታ እና የፀደቁ ለውጦችን የመተግበር ሁኔታ ያካትታል።
Confirmation Mailing (የማረጋገጫ ደብዳቤ)
በመራጮች ዝርዝር ላይ በመረጃቸው ላይ የተደረጉ ለውጦችን ለማረጋገጥ ወደ መራጭ በደብዳቤ የተላከ ማስታወቂያ።
ማስታወቂያው መራጩ በማስታወቂያው ውስጥ ያለው መረጃ ትክክለኛ መሆኑን ለማረጋገጥ እርምጃ እንዲወስድ
ሊጠይቅ ይችላል።
Confirmation Notice (የማረጋገጫ ማስታወቂያ)
በመራጮች ዝርዝር ላይ በመረጃቸው ላይ የተደረጉ ለውጦችን ለማረጋገጥ ወደ መራጭ የተላከ ማስታወቂያ።
ማስታወቂያው መራጩ በማስታወቂያው ውስጥ ያለው መረጃ ትክክለኛ መሆኑን ለማረጋገጥ እርምጃ እንዲወስድ
ሊጠይቅ ይችላል።
Conformance 9ተስማሚነት)
በአንድ ምርት ፣ ሂደት ወይም አገልግሎት የተወሰኑ መስፈርቶችን ማሟላት።
Conformance Testing (የተስማሚነት ፈተና)
በአንድ ወይም በብዙ መመዘኛዎች ውስጥ ከተጠቀሱት መስፈርቶች ጋር የሚስማማ ትግበራን የመፈተን ሂደት።
የተስማሚነት ፈተና ውጤቶች በአጠቃላይ የማለፍ ወይም የመውደቅ ውጤት ናቸው ፣ ምናልባትም በማስፈጸም
ወቅት ያጋጠሙትን ችግሮች ሪፖርቶች ጨምሮ። የእውቅና ማረጋገጫ ፈተና ተብሎም ይታወቃል።
Congressional District (የኮንግረስ ዲስትሪክት)
የአሜሪካ የተወካዮች ምክር ቤት አባል በሚመረጥበት ግዛት ወሰን ውስጥ ያለ ስፍራ።
Congressional Election (የኮንግረንስ ምርጫ)
መራጮች የአሜሪካን የተወካዮች ምክር ቤት ተወካያቸውን ለመምረጥ የሚሳተፉበት ምርጫ ነው።
Connect the Arrow (ቀስቱን ያገናኙ)

በተወሰኑ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ላይ መራጮች ክቡን ከመሙላት ወይም X ምልክት ከማድረግ ይልቅ ድምፅ
ወደሚሰጥበት የእጩ ወይም የሃሳባዊ እርምጃ ምርጫ የሚያመለክት የቀስት ራስ እና ጭራ ለማገናኘት አንድ መስመር
እንዲያሰምሩ ታዘዋል።
Consolidated Election (የተዋሃደ ምርጫ)
ከአንድ በላይ የሆኑ ግዛቶች በአንድ ቀን ምርጫ የሚያካሂዱበት ፣ እና ተሳታፊ ክልሎች በአንድ ድምጽ ምስጫ ላይ
ምርጫቸውን ለማጣመር ይፋዊ እርምጃ የሚወስዱበት የምርጫ ዓይነት ነው።
Consolidated Precinct 9የተቀላቀለ ቀጠና)
ለአንድ የተወሰነ ምርጫ የሁለት ወይም ከዚያ በላይ ቀጠናዎች እንደ አንድ ቀጠና መቆጠር።

Consolidated Primaries (የተዋሃዱ የመጀመሪያ ደረጃዎች)
ከአንድ በላይ የሆኑ ግዛቶች በአንድ ቀን ምርጫ የሚያካሄዱበት የምርጫ ዓይነት ሲሆን ከእነዚህም አንደኛው የታቀደ
የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ ነው ይህም ተሳታፊ ክልሎች በአንድ ድምጽ መስጫ ላይ ምርጫቸውን ለማጣመር ይፋዊ
እርምጃ የሚወስዱበት ነው።
Constituent (አካባቢያዊ)
በተሾመ የመንግሥት ባለሥልጣን ወይም የጽሕፈት ቤት ኃላፊ በፖለቲካ የተወከለው ሰው ፣ በተለይ ባለሥልጣኑ አንድ
ሰው በሚወክልበት ጊዜ በምርጫ የመምረጥ ዕድል ሲኖረው።
Constitution (ሕገ መንግሥት)
የመንግስትን ስልጣን እና ግዴታ የሚወስኑ እና በውስጡ ላሉት ሰዎች የተወሰኑ መብቶችን የሚያረጋግጡ የአንድ ሀገር ፣
ግዛት ወይም የማህበራዊ ቡድን መሰረታዊ መርሆዎች እና ህጎች።
Contest (ውድድር)
(1) አንድ ውሳኔ ወይም ተጓዳኝ ውሳኔዎች በመራጮች ፊት ማቅረብ (ለምሳሌ ፣ አንድ የተወሰነ የሕዝብ መሥሪያ ቤት
ለመሙላት የእጩዎች አማራጭ ወይም የሕገ መንግሥት ማሻሻያ ማጽደቅ ወይም አለማጽደቅ)። ይህ ቃል አንዳንድ ጊዜ
የተወሰኑ የውድድር ዓይነቶችን ለማመልከት የሚያገለግሉ «ዘር» ፣ «ጥያቄ» እና «ጉዳይ» ያሉ ሌሎች ቃላትን
ያጠቃልላል። (2) የምርጫ ውጤት ሕጋዊ ተግዳሮት።
Contested Races (የተወዳዳሪ ውድድሮች)
ለዚያ ምርጫ ብዙ እጩዎች ከመኖራቸው የተነሳ ክፍት ቦታዎች(vacancies) ያስፈለገበት የምርጫ ውድድር።
Continue Voting (ድምጽ መስጠት መቀጠል)
በአንዳንድ የኤሌክትሮኒክስ የድምፅ አሰጣጥ ሥርዓቶች ወይም የድምፅ መስጫ መሣሪያዎች ላይ መራጩ ወይ ብዙ
ምርጫዎች እንዳሉት ወይም ድምፃቸውን እንዳልሰጡ ለማሳየት የሚጠቅም ቃል(Terminology) ነው።
Contribution (አስተዋፅኦ)
ዕጩዎችን ወይም የድምጽ መስጫ ጥያቄዎችን ደግፎ ወይም ተቃውሞ በፖለቲካ ድምጽ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር
የተበረከተ ፣ በብድር የተሰጠ ወይም የላቀ የሆነ ማንኛውም ነገር።
Contribution Limit (የአስተዋፅዖ ገደብ)
ዕጩዎችን ወይም የድምጽ መስጫ ጥያቄዎችን ደግፎ ወይም ተቃውሞ በፖለቲካ ድምጽ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር
አንድ ግለሰብ ወይም ድርጅት ሊያበረክት፣ ሊያበድር ወይም የላቀ ሊያደርግ የሚችልበት ከፍተኛ መጠን።
Contributions and Expenses Reports 9አስተዋፅዖዎች እና ወጪዎች ሪፖርቶች)
በአስተዳደር ባለስልጣን ሊሞሉ የሚገቡትን የፖለቲካ መዋጮዎች እና ወጪዎች ዝርዝር የያዘ ።ሪፖርት።
Contributions and Spending Limits 9አስተዋፅዖዎች እና የወጪ ገደቦች)
በፖለቲካ ድምጽ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር እጩ ወይም ኮሚቴ የሚወጣውን እና ዕጩዎችን ወይም የድምጽ መስጫ
ጥያቄዎችን ደግፎ ወይም ተቃውሞ በፖለቲካ ድምጽ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር አንድ ግለሰብ ወይም ድርጅት
ሊያበረክት፣ ሊያበድር ወይም የላቀ ሊያደርግ የሚችልበትን ከፍተኛ መጠን የሚቆጣጠሩ ደንቦች።
Controls (መቆጣጠሪያዎች)
በአግባቡ የተነደፈ እና ሲተገበር በስርዓት ውስጥ የአሠራር ትክክለኛነትን የሚያረጋግጥ መሣሪያ ፣ አሠራር ወይም ንዑስ
ስርዓት። የተለመዱ መቆጣጠሪያዎች የአሰራር ማጣሪያዎች ላይ ሙሉነትን ፣ የተጠቃሚዎችን ማረጋገጫ እና በአሰራር
ላይ ትክክለኛነትን ያካትታሉ። መቆጣጠሪያዎች መከላከያ (ያልተለመዱ ድርጊቶች እንዳይከሰቱ ይከላከላሉ) ወይም
የተጣመሩ ፣ መርማሪ እና የማስተካከያ መቆጣጠሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ ።
Corrective Action 9የማስተካከያ እርምጃ)

ተደጋጋሚነትን ለመከላከል አሁን ያለውን እጥረት ወይም ሌላ የማይፈለግ ሁኔታ የሚያመጡ መንስኤዎችን
ለማስወገድ የተወሰደ እርምጃ።
Council District (ምክር ቤት ዲስትሪክት)
የከተማ ወይም የከተማ ምክር ቤት አባል የሚመረጥበት በአንድ ግዛት ወሰን ውስጥ ያለ ስፍራ ነው።
Count (መቁጠር)
ድምጾችን የማጠቃለል ሂደት።
Counted Ballot (የተቆጠረ ድምፅ )
የተረጋገጠ እና ድምጾቹ ወደ እጩዎች እና ሃሳባዊ እርምጃዎች ድምር የተካተቱለት የድምፅ መስጫ ወረቀት ነው።
County (ካውንቲ)
የተወሰኑ የአከባቢ መስተዳድር አገልግሎቶችን የሚሰጥ የአንድ ግዛት የፖለቲካ እና የአስተዳደር ክፍል ነው።
County Auditor (የካውንቲ ኦዲተር)
በአንዳንድ ግዛቶች ውስጥ ለካውንቲ የምርጫ አስተዳደር ኃላፊነት ያለው የካውንቲ ባለሥልጣን።
County Board of Election (የካውንቲ ምርጫ ቦርድ)
ለአንድ ካውንቲ ምርጫ እና የድምፅ አሰጣጥ ሂደቶችን የመቆጣጠር ሃላፊነት ያለባቸው ግለሰቦች ቡድን።
County Board of Supervisors (የካውንቲ ተቆጣጣሪዎች ቦርድ)
በብዙ የአሜሪካ ግዛቶች ፣ በተለይም በምዕራብ ፣ በመራጮች የተመረጡ አባላትን ያካተተ የአንድ ካውንቲ የበላይ
አካል።
County Clerk 9የካውንቲ ጸሐፊ)
ለካውንቲ የምርጫ አስተዳደር ኃላፊነት ያለው የካውንቲ ባለሥልጣን።
County Commission (የካውንቲ ኮሚሽን)
በብዙ የአሜሪካ ግዛቶች ፣ በተለይም በመካከለኛው ምዕራብ እና በምስራቅ ፣ በመራጮች የተመረጡ አባላትን ያካተተ
የአንድ ካውንቲ የበላይ አካል።
County Election Commission (የካውንቲ ምርጫ ኮሚሽን)
በተለምዶ በአከባቢ ባለሥልጣናት የተሾሙ እና በምርጫ ቁጥጥር እና በድምፅ አሰጣጥ ሥነ ሥርዓት ላይ ኃላፊነት
የተሰጣቸው ግለሰቦች ቡድን።
County Election Officer (የካውንቲ ምርጫ ኃላፊ)
ለአንድ አውራጃ የምርጫ አስተዳደር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
County Election Precinct (የካውንቲ ምርጫ ቀጠና)
በዚያ አካባቢ በሕጋዊ መንገድ የሚኖሩት መራጮች ድምፅ ለመስጠት ብቁ የሚሆኑበትን ውድድሮች ለመወሰን
መሠረት ከሆነው የጂኦግራፊያዊ አካባቢ ጋር የሚዛመድ የምርጫ አስተዳደራዊ ክፍፍል።
County Elections Officials (የካዉንቲ የምርጫ ባለሥልጣናት)
ለአንድ አውራጃ የምርጫ አስተዳደር ኃላፊነት ያላቸው ባለሥልጣናት።
County Measure (የካውንቲ ሃሳባዊ እርምጃ)
የአንድ ካውንቲ መራጮች ውሳኔ እንዲሰጡበት በድምፅ መስጫ ወረቀት ላይ የሚቀርብ ሕግ ፣ ጉዳይ ወይም ጥያቄ
ነው።

County Recorder (የካውንቲ መዝገብ ያዥ)
በአንዳንድ ግዛቶች ውስጥ ለካውንቲ የምርጫ አስተዳደር ኃላፊነት ያለበት የካውንቲ ባለሥልጣን።
County of Residence (የመኖሪያ ካውንቲ)
አውራጃው ውስጥ ያለ ግዛት ወይም ክልል ውስጥ ፣ አንድ ሰው ወይም አገልግሎቶችን በሚቀበልበት ጊዜ ፣ ግለሰቡ
በዚያ እየኖረ የነበረ እና ለቋሚ ወይም ላልተወሰነ ጊዜ ቀጣይነት ባለው የመኖርን አዝማሚያ ያቋቋመበት ስፍራ።
County Special District (የካውንቲ ልዩ ወረዳ)
በአንድ የተወሰነ ጂኦግራፊያዊ አካባቢ ውስጥ አንድ የሕዝብ አገልግሎት (እንደ የውሃ አቅርቦት ወይም የንፅህና
አጠባበቅ) ለማቅረብ የተቋቋመ የካውንቲ የፖለቲካ ንዑስ ክፍል።
Competency Order (የብቃት መረጋገጫ ትዕዘዝ)
አንድ ሰው ለመምረጥ የሚያስችለው የአእምሮ ብቃት ላይ መሆን አለመሆኑን የሚያረጋግጥ በፍርድ ቤት የተሰጠ
ትእዛዝ።
Critical Infrastructure (ወሳኝ መሠረተ ልማት)
ለአሜሪካ በጣም አስፈላጊ የሆኑት የአካላዊ እና የሳይበር ስርዓቶች እና ንብረቶች ከቁጥጥር ውጭ መሆን ወይም
ጥፋታቸው በአካላዊ ወይም በኢኮኖሚያዊ ደህንነታችን ወይም በሕዝባዊ ጤና ወይም ደህንነት ላይ በጣም ከፍተኛ
ተጽዕኖ ይኖረዋል።
Cross-Filing (ተሻጋሪ ፋይል ማድረጊያ)
ከአንድ በላይ ከሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች የአንድ እጩ ወይም የእጩዎች ቡድን(slate) ድጋፍ ማግኘት። እጩው ወይም
የእጩ ቡድኑ (slate) እያንዳንዱን ድጋፍ ሰጪ የፖለቲካ ፓርቲን በመወከል የድምፅ መስጫ ወረቀቱ ላይ ይሰፍራል።
እንዲሁም የተሻጋሪ-ፓርቲ(cross-party) ድጋፍ መስጠት ተብሎ ይጠራል።
Cross-party endorsement (የተሻጋሪ-ፓርቲ ድጋፍ)
ከአንድ በላይ ከሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች የአንድ እጩ ወይም የእጩዎች ቡድን(slate) ድጋፍ ማግኘት። እጩው
ወይም የእጩ ቡድኑ (slate) እያንዳንዱን ድጋፍ ሰጪ የፖለቲካ ፓርቲን በመወከል የድምፅ መስጫ ወረቀቱ ላይ
ይሰፍራል።
Crossover Voting (ተሻጋሪ ድምጽ መስጠት)
የመራጭ በይፋ ባልተመዘገቡበት ወይም ባልተያዙበት ፓርቲ ውስጥ በወገናዊ(partisan) የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ
ላይ የመሳተፍ ድርጊት ነው።
Cryptographic Key (የክሪፐቶግራፊክ ቁልፍ)
እንደ ዲክሪፕት ፣ ኢንክሪፕት ፣ የፊርማ ፈጠራ ወይም የፊርማ ማረጋገጫን የመሳሰሉ የክሪፕቶግራፊ ሥራዎችን
ለመቆጣጠር ጥቅም ላይ የሚውል እሴት ነው።
Cryptography (ክሪፕቶግራፊ)
የትርጓሜ(semantic) ይዘታቸውን ለመደበቅ ፣ ያልተፈቀደለት አካል እንዳይጠቀማቸው ለመከላከል ፣ ያልታወቁ
ማሻሻያዎችን ለመከላከል እና ትክክለኛነታቸውን ለመመስረት የመረጃ መለወጥ መርሆዎችን ፣ መንገዶችን እና
ዘዴዎችን የሚያካትት የቁጥጥር አይነት ነው።
Cumulative Voting (የተሰጠ ድምጽ ድምር)
አንድ መራጭ አንድ ወይም ከዚያ በላይ የውድድር አማራጮች ላይ የተወሰነ የድምፅ ቁጥር ለማሰራጨት በተፈቀደበት
በበርካታ የመቀመጫ ውድድር ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለ የድምፅ ልዩነት(vote variation)። በአሜሪካ ምርጫ ሁለት
ዋና ልዩነቶች ጥቅም ላይ ይውላሉ ፣ ከነዚህም አንደኛው ክፍልፋይ ድምጾችን(fractional votes) ሊያስከትል ይችላል።

Curbside Voting (ከርብሳይድ የድምጽ መስጠት ሂደት)
አንድ መራጭ ወደ የምርጫ ቦታ መግባት በማይችልበት ጊዜ፤ በአንዳንድ ክልሎች የምርጫ አስፈፃሚዎች መራጩን
ከምርጫ ቦታው ውጭ ድምጽ እንዲሰጡ እና እንዲመርጡ ለመርዳት ሥልጣን ተሰጥቷቸዋል።
Cure (ማስተካከያ)
የድምፅ መስጫዎ ለቆጠራ በመጀመሪያ ውድቅ በሚሆንበት ጊዜ ስህተቱን የማስተካከል ወይም ለምርጫ ጽ/ቤት
አስፈላጊውን መረጃ የማቅረብ ሂደት ነው።
Cured Ballot (የተስተካከለ የምርጫ ካርድ)
መጀመሪያ በስህተት ምክንያት ወይም አስፈላጊ መረጃዎች ስላልሰፈሩበት ውድቅ ሆኖ የነበረ ነገር ግን በመጨረሻም
መራጩ ስህተቱን ስላስተካከለ ወይም አስፈላጊውን መረጃ ስለሰጠ ድጋሚ የተቆጠረ የምርጫ ካርድ ።
Cure Period (የማስተካከያ ክፍለጊዜ)
መጀመሪያ ውድቅ ተደርጎ የነበረው የድምፅ መስጫ ድጋሜ እንዲቆጠር አንድ መራጭ አስፈላጊውን መረጃ ለማቅረብ
በሕግ ወይም በደንብ የተፈቀደለት የጊዜ ገደብ። ይህ ሂደት ብዙውን ጊዜ የሚፈቀደው በድምጽ መስጫ ፖስታዎች ላይ
ያሉ ፊርማዎች በመራጮች ምዝገባ ካርዶች ላይ ካሉ ፊርማዎች ጋር ሲነፃፀሩ አንድ ካልሆኑ ወይም አንድ መራጭ
የድምፅ መስጫ ፖስታቸው ላይ መፈረም ከረሱ ነው።
Current Resident Address (የአሁኑ የነዋሪ አድራሻ)
እርስዎ አሁን የሚኖሩበት አድራሻ።
Custodian (ጠባቂ)
የመረጃ እሴቶችን የመጠበቅ ኃላፊነት ያለው ግለሰብ።
Cybersecurity (የሳይበር ደህንነት)
የኮምፒተር ስርዓቶችን እና መረጃዎችን ከአባሪ እና ያልተፈቀደለት አካል አንዳያገኘው ወይም እንዳይጠቀም ለመጠበቅ
የተወሰዱ እርምጃዎች።

D
Damaged Ballot (የተበላሸ የምርጫ ካርድ)
ከድምጽ መስጫው ጋር ጥቅም ላይ እንዲውል በተዘጋጀው የድምፅ መስጫ መሣሪያ ሊታይ የማይችል የተቀደደ ፣
የታጠፈ ፣ ወይም በሌላ መንገድ የተበላሸ ወይም የማይነበብ።
Data Accuracy (የመረጃ ትክክለኛነት)
(1) የመረጃ ትክክለኛነት በድምጽ መስጫ ቦታ የስህተት መጠን አንፃር ይገለጻል። ይህ መጠን ለእያንዳንዱ የድምፅ
መስጫ ቦታ በመራጩ የተደረጉ ፣ የተወሰኑ ምርጫዎችን ፣ እና የምርጫዎችን አለመኖርን የሚይዙ ፣ የሚመዘግቡ ፣
የሚያከማቹ ፣ የሚያጠናክሩ እና ሪፖርት የሚያደርጉ የድምፅ መስጫ ተግባራትን እና ድጋፍ ሰጪ መሣሪያዎችን
ይመለከታል። (2) በስርዓቱ የመነጩ የውስጥ ስህተቶች የቀሩ የድምፅ አሰጣጥ መረጃዎችን የማስተዳደር የስርዓቱ
ችሎታ። ይህ በውጫዊ ምንጭ የሚመጡ ስህተቶችን ከሚያካትት የመረጃ ታማኝነት ይለያል።
Data Integrity (የመረጃ ታማኝነት)
በመረጃ ሂደት ውስጥ ስህተቶችን ሊያስከትል ለሚችል ድንገተኛ ጣልቃ ገብነት ወይም ሆን ተብሎ ለተደረገ ማጭበርበር
የስርዓቱ አለመጋለጥ። ውስጣዊ የሆኑ በስርዓት የተፈጠሩ ስህተቶችን ከሚያካትት ከመረጃ ትክክለኛነት ከሚባለው
የተለየ ነው።

Data Security (የመረጃ ደህንነት)
በቆይታው ጊዜ ሁሉ የዲጂታል መረጃን ካልተፈቀደ አጠቃቀም ፣ ብልሽት ወይም ስርቆት የመጠበቅ ተግባር።
Deadline for Voting (የድምጽ መስጫ ቀነ ገደብ)
አንድ ዜጋ ድምጽ መስጠት የሚችልበት የቅርብ ጊዜ እና ቀን።
Deaf (መስማት የተሳናቸው)
የመስማት ችግር በጣም ከባድ ከመሆኑ የተነሳ የመስማት ችሎታ በጣም ጥቂት ወይም ምንም የሌለው።
Decertification (የዕውቅና ማረጋገጫ ማጣት)
ከሃርድዌር እና ከሶፍትዌር የምርጫ ሥርዓት የብሔራዊ ወይም የስቴት የዕውቅና ማረጋገጫን መነፈግ።
Declaration of Assistance to Vote (ድምጽ ለመስጠት የእርዳታ መግለጫ)
በድምጽ መስጫ ሂደቱ ወቅት እርዳታ ለመጠየቅ ወይም ለመከልከል በአካል ጉዳተኛ መራጭ የተሞላ ቅጽ።
Declaration of Candidacy (የእጩነት መግለጫ)
ለመንግሥት ጽሕፈት ቤት ዕጩ ለመሆን አስፈላጊውን የወረቀት ሥራ የማጠናቀቅ ተግባር።
Declaration of Intent (የዓላማ መግለጫ)
አንድ ሰው ለመንግሥት ጽሕፈት ቤት ዕጩ ለመሆን ያለውን ፍላጎት ለማወጅ አስፈላጊውን የወረቀት ሥራ የማጠናቀቅ
ተግባር።
Declaration of Intent to Solicit and Receive Contributions (ለመጠየቅ እና አስተዋፅዖዎችን ለመቀበል
የታወጀ መግለጫ)
አንድ ሰው የፖለቲካ መዋጮዎችን ለማሳደግ እና ለማውጣት ያለውን ፍላጎት ለማሳወቅ ከአስተዳደር ባለስልጣን ጋር
የቀረበ ሰነድ።
Declaration of Write-in Candidate (እጩዎችን የማስፈሪያ መግለጫ)
አንድ ሰው ምርጫው ላይ ለመቅረብ ያለውን ፍላጎት ለማሳወቅ አስተዳደር ባለሥልጣን ጋር የቀረበ ሰነድ ይህም
ስማቸው አስቀድሞ ያልታተመ ነገር ግን ለዚያ ውድድር የእጩው ስም ባዶ ቦታው ላይ በመራጩ ሊሞላ ያስፈጋል።
Decryption (ዲክሪፕት ማድረግ)
ኢንክሪፕት(ሚስጢራዊ) የተደረገ ጽሑፍን ወደ ተራ ጽሑፍ የመለወጥ ሂደት።
Defective Ballot (ጉድለት ያለበት የምርጫ ካርድ)
በስካነር ሊቆጠር በማይችል የተቀደደ ፣ የተበላሸ ወይም ምልክት የተደረገበት የድምፅ መስጫ ካርድ።
Defense-In-Depth (መከላከያ-በጥልቀት)
በአንድ ስርዓት ውስጥ አንድ ነጠላ የደህንነት ውድቀትን የማይቀበሉ በርካታ የሎጂካዊ እና የአካል ደህንነት
እርምጃዎች። እንዲሁም «የግምብ» ዘዴ ተብለው ይጠራሉ።
Delegate (ተወካይ)
ሌሎችን ለመወከል የተላከ የተፈቀደለት ግለሰብ ፣ በተለይም የምርጫ ተወካይነት።
Democracy (ዲሞክራሲ)
ከፍተኛው ስልጣን ለሕዝብ የተሰጠ እና በቀጥታ ወይም በተዘዋዋሪ በተወካዮች ስርዓት አማካይነት በየጊዜው የሚካሄዱ
ነፃ ምርጫዎችን የሚያካትት መንግሥት።

Deputy (ምክትል)
በሥልጣን ላይ ያለውን ሰው ወክሎ እንዲሠራ ሥልጣን የተሰጠው ወይም የተፈቀደለት ግለሰብ። በአንዳንድ ክልሎች
የምርጫ አስፈፃሚዎች እንደ ምክትሎች ይፋዊ የምርጫ ግዴታቸውን ለመወጣት ለዜጎች መሐላ ሊያስገቡ ይችላሉ።
Designation (ስያሜ)
መግለጫ ፣ ስም ወይም መደበኛ ርዕስ። በአንዳንድ ግዛቶች ውስጥ አንድ እጩ በምርጫ ካርድ ላይ በስማቸው
እንዲታተም ገላጭ ስያሜ ሊያቀርቡ ይችላሉ።
Device (መሣሪያ)
የተሰጠውን ተግባራት እንደ አንድ የተቀናጀ አካል የሚያከናውን ተግባራዊ ክፍል።
Digital Certificate (ዲጂታል የምስክር ወረቀት)
ሥርዓቶች እና ተጠቃሚዎቻቸው የሕዝብ ቁልፍ መሠረተ ልማት (PKI) የደህንነት ትግበራዎችን መቅጠር የሚችሉበት
ቴክኖሎጂ። PKI ዲጂታል የምስክር ወረቀቶችን ለመፍጠር ፣ ለማስተዳደር ፣ ለማሰራጨት ፣ ለመጠቀም ፣ ለማከማቸት
እና ለመሻር እና የህዝብ-ቁልፍ ምስጠራን(encryption) ለማስተዳደር የሚያስፈልጉ ሚናዎች ፣ ፖሊሲዎች እና ሂደቶች
ስብስብ ነው።
Digital Signature (ዲጂታል ፊርማ)
የግል ቁልፉ(private key) የኤሌክትሮኒክ ሰነድ በዲጂታል ለመፈረም የሚያገለግልበት እና የህዝብ ቁልፍ(public key)
ፊርማውን ለማረጋገጥ የሚያገለግልበት አሳይሜትሪክ የቁልፍ አሰራር። ዲጂታል ፊርማዎች የመረጃ ማረጋገጫ እና
የታማኝነት ጥበቃን ይሰጣሉ።
Digitize (ዲጂታል ማድረግ)
በኮምፒተር ላይ ለማከማቸት እና ለመጠቀም የአናሎግ መረጃን ወደ ዲጂታል ቅርጸት መለወጥ። የ «ሀ» ፊደል ዲጂታል
ቅርፀት ባይት ነው፡ 01000001 (ASCII እሴት 65) ። በኮምፒተር ውስጥ የተከማቸ ማንኛውም መረጃ ዲጂታል
መሆን አለበት።
Direct Democracy (ቀጥተኛ ዲሞክራሲ)
ዜጎች በተነሱ የፖሊሲ ሃሳቦች ላይ በቀጥታ የሚወስኑበት የዴሞክራሲ ዓይነት ነው፣ ለምሳሌ መራጮች ፕሮጀክቶች ፣
ምክረ ሀሳቦች እና ሪፈረንደሞች ላይ ሲወስኑ።
Direct Primary (ቀጥታ የመጀመሪያ ደረጃ)
የአንድ ፓርቲ አባላት ለእጩዎቻቸውን በቀጥታ ድምጽ የሚሰጡበት የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ።
Direct Recording Electronic (DRE) (ቀጥታ መመዝገብ በኤሌክትሮኒክ (DRE))
የድምፅ መስጫ ኤሌክትሮኒክ አቀራረብ ፣ ትክክለኛ የውድድር አማራጮችን በኤሌክትሮኒክ መምረጥ ፣ እና እንደ
የግለሰቦች ምርጫ የውድድር ምርጫዎችን በኤሌክትሮኒክ ማከማቸትን የሚፈቅድ የድምፅ መመዝገቢያ መሣሪያ።
እንዲሁም የእነዚህ የውድድር ምርጫዎች ማጠቃለያ ይሰጣል።

Direct Recording Electronic (DRE) Voting System (ቀጥታ መመዝገብ በኤሌክትሮኒክ (DRE) የድምፅ አሰጣጥ
ስርዓት)
የምርጫ ካርድ አቀራረብ ፣ የድምፅ ቀረፃ ፣ ድምፅ መመዝገብ እና የማመሳከሪያ ተግባራት በአመክንዮ እና በአካል
በአንድ አካል ውስጥ ለተዋሃዱ የኤሌክትሮኒክ ክፍሎች የሚጠቀም የኤሌክትሮኒክ የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት። DRE
በተንቀሳቃሽ የማስታወሻ ቁሳቁስ ውስጥ እና በታተመ ሃርድ ኮፒ ውስጥ የተከማቸ የድምፅ መስጫ መረጃ መዝገብን
ያወጣል።
Directly Verifiable (በቀጥታ ሊረጋገጥ የሚችል)
ማንኛውም የሶፍትዌር ወይም የሃርድዌር ጣልቃ ገብነት ሳይጠቀም አንድ ድምጽ ሰጪ ቢያንስ አንድ የድምፅ
መስጫውን በራሳቸው እንዲያረጋግጡ የሚያስችል የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት አካል ነው። ምሳሌዎች ‹Marksense›
የወረቀት ድምጽ መስጫ እና በአንድ መራጭ ሊረጋገጥ የሚችል የወረቀት መዝገብ ፊቸር ያለው DRE ያካትታሉ።
Directory (ማውጫ)
ነጠላ ፋይሎች በተናጠል ፣ በተዋረድ ማውጫዎች ውስጥ የሚቀመጡበት የፋይል ማከማቻ አቀማመጥ ንድፍ።
ማውጫ ፋይሉ የሚቀመጥበትን ቦታ የሚጠቁም ካርታ ነው። ካልተገለጸ በስተቀር አብዛኛዎቹ ስርዓቶች በነባሪ
ማውጫ ውስጥ ፋይሎችን ያከማቻሉ።
Disability (አካል ጉዳተኝነት)
ከአንድ ግለሰብ ጋር በተያያዘ፡ (1) የዚህን ግለሰብ አንድ ወይም ብዙ የእለት ተዕለት እንቅስቃሴዎችን በከፍተኛ ሁኔታ
የሚገድብ የአካል ወይም የአዕምሮ እክል ፤ (2) እንደዚህ ያለ የአካል ጉዳት መዝገብ ያለው ፤ (3) እንደዚህ ያለ እክል
እንዳለባቸው ተደርገው የተወሰዱ (ከአሜሪካ አካል ጉዳተኞች ሕግ የተወሰደ ገለፃ)።
Disabled (አካል ጉዳተኛ)
አካል ጉዳተኛ የሆነ ግለሰብ አንድ ወይም ብዙ የእለት ተዕለት እንቅስቃሴዎችን በከፍተኛ ሁኔታ የሚገድብ የአካል ወይም
የአዕምሮ እክል ያለበት ፣ የእንደዚህ ዓይነት እክል ታሪክ ወይም መዝገብ ያለው ሰው ፣ ወይም እንደዚህ ያለ ጉድለት
እንዳለ በሌሎች የሚታሰብ ሰው ተብሎ በ ADA ሊገለፅ ይችላል።
Disabled Voters (አካል ጉዳተኛ መራጮች)
ሁለንተናዊ ንድፍን በመጠቀም ያልተሰሩ ስርዓቶችን ለመጠቀም በምርጫ ሂደት ወቅት እርዳታ ሊፈልጉ የሚችሉ
መራጮች።
Discrimination (አድልዎ)
ፍትሃዊ ባልሆነ መልኩ ማስተናገድ።
Disenfranchise (የመብት መከልከል)
የአንድን ሰው የመምረጥ መብት መንፈግ።
Displaced Voters (የተፈናቀሉ መራጮች)
በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት ቤታቸውን ለቀው የወጡ መራጮች።
Disqualification (ውድቅ ማድረግ)
አንድ እጩ ወይም መራጭ በምርጫ ሂደት ውስጥ እንዳይሳተፍ የማድረግ እርምጃ።
Disqualify (ብቁ ያልሆነ)
ለአንድ ቢሮ ብቁ ያልሆነ ወይም በምርጫ ሂደት ውስጥ ለመሳተፍ የማይችልን ሰው የሚያመለክት።
Disqualifying (ብቁ አለመሆን)
አንድ እጩ ወይም መራጭ በምርጫ ሂደት ውስጥ ለመሳተፍ እንዳይችል የሚያደርገው ድርጊት ወይም ጥፋት።

Distribution of Contributions (የአስተዋጽኦዎች ስርጭት)
የፖለቲካ እጩ ወይም የዘመቻ ዝርዝር ወጪዎች።
District (ወረዳ)
በአንድ የተወሰነ ጂኦግራፊያዊ ክልል ውስጥ የተቋቋመ የፖለቲካ ንዑስ ክፍል።
District Lines (የወረዳ መስመሮች)
ወረዳዎችን እርስ በእርሳቸው የሚከፋፍሉ መስመሮች።
District Number (የወረዳ ቁጥር)
ለፖለቲካዊ ወረዳ የተመደበ ቁጥር።
District Office (የወረዳ ጽ / ቤት)
በክልል አቀፍ ድምጽ የማይሰጥበት የፌዴራል ወይም የክልል መንግሥት ቢሮ።
Double Voting (ተጨማሪ ድምጽ መስጠት)
አንድ መራጭ ከአንድ በላይ የድምፅ መስጫ ወረቀት ላይ ድምጽ ሲሰጥ።
Download (ማውረድ)
አንድን ነገር (እንደ መረጃ ወይም ፋይሎች ያሉ) ከአንድ መደበኛ ትልቅ ኮምፒውተር ወደ ሌላ መሣሪያ ሚሞሪ (እንደ
ትንሽ ኮምፒውተር) ለማስተላለፍ (መረጃ ፣ ፋይሎች ፣ ወዘተ) ከአንድ ቦታ (እንደ ትልቅ ኮምፒተር ወይም ከአንድ
ክላውድ) ወደ ሌላ (እንደ ትንሽ ኮምፒተር ፣ ስማርት ስልኮች ወይም የማከማቻ መሣሪያ) ቦታ የማዛወር ድርጊት ወይም
ምሳሌ ነው።
Dox (ዶክስ)
በኢንተርኔት ላይ ስለ አንድ ግለሰብ ወይም ድርጅት ጎጂ ወይም ስም አጥፊ መረጃ ማተም።
Drop Box (ድሮፕ ቦክስ)
መራጮች በፖስታ የተላከ የድምፅ መስጫ ወረቀትን በቀጥታ በምርጫ አስፈፃሚ እንዲሰበሰቡ የሚመልሱበት
የተቆለፈ ሳጥን ፣ በቤት ውስጥም ሆነ ከቤት ውጭ።
Duplicate Ballot (ተመሳሳይ የምርጫ ካርድ)
በተበላሸ ወይም በከፊል ልክ ባልሆነ የድምፅ መስጫ ወረቀት ፋንታ የሚተካ የምርጫ ወረቀት። ተመሳሳይ የድምፅ
መስጫ ወረቀቶች ብዙውን ጊዜ የሚሰሩት ድምፆች ከተበላሸ ወይም በከፊል ልክ ካልሆነ የድምፅ መስጫ ወረቀት
በስካነር ሊቆጠር ወደሚችልበት ሌላ የድምፅ መስጫ ወረቀት በማባዛት በሚደረግ የማስተካከያ ሂደት ነው።
Duplicate Records (ተመሳሳይ መዝገቦች)
የመረጃ ወይም ሰነዶች ተመሳሳይ ረድፎች።
Duplicate Registrations (ተመሳሳይ ምዝገባዎች )
በተመሳሳይ ስም እና የግል መረጃ ስር በተመሳሳይ አድራሻ ድምጽ ለመስጠት አስቀድሞ የተመዘገበ ሰው ለመምረጥ
የሚወስደው የመመዝገቢያ ማመልከቻ።
Duty Station (የስራ ቦታ))
አንድ ሰው የተመደበበት የሥራ ቦታ።
Dynamic Password (ተለዋዋጭ የይለፍ ቃል)

በተወሰነ የጊዜ ገደብ ወይም ክስተት የሚለወጥ የይለፍ ቃል።
Dynamic Voting System Software 9ተለዋዋጭ የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት ሶፍትዌር)
በድምጽ መስጫ መሣሪያዎች ላይ ከተጫነ በኋላ በጊዜ ሂደት የሚቀየር ሶፍትዌር።

E
E-pollbook (ኤ-የመምረጫ መጽሐፍ)
መራጮችን የመፈተሽ ሂደትን ፣ ትክክለኛ የምርጫ ዘይቤን መመደብ ፣ እና የድምፅ መስጫ የተሰጣቸውን መራጮች
ምልክት የሚያደርግ መሣሪያን በከፊል የሚያንቀሳቅስ መሣሪያ። በተለመደው የወረቀት የኮሮጆ ምርጫ ፈንታ ጥቅም
ላይ ሊውል ይችላል። ኤ-የመምረጫ መጽሐፍ ልዩ የምዝገባ ዝርዝር ቅጂ ባለው ቀጠና ውስጥ ብቻውን ጥቅም ላይ
መዋል ይችላል ወይም የምርጫ መዝገቦችን በዛውኑ ጊዜ ማረጋገጥ እና ማዘመን ወደሚችሉበት ማዕከላዊ የመራጮች
ምዝገባ ስርዓት ሊገባ ይችላል።

Early Voting (ቀደም ብሎ ድምጽ መስጠት)
ከምርጫው ቀን በፊት መራጩ በምርጫ ጽ / ቤት ወይም በሌላ በተሰየመ የምርጫ ጣቢያ ውስጥ የምርጫውን
ድምጽ በአካል በመገኘት የሚያጠናቅቅበት የምርጫ ዓይነት። ቀደም ብሎ ድምጽ መስጠት ከምርጫው ቀን በፊት
በፖስታ ወይም በቀሪ የድምፅ መስጫ ድምጽ መስጠትን ሊያካትት ይችላል።
Early Voting Ballot Board (ቀደም ብሎ የድምፅ መስጫ ቦርድ)
ከምርጫው ቀን በፊት በምርጫዎች እና የድምፅ አሰጣጥ ሂደቶች ውስጥ የመሳተፍ ወይም የመመልከት ሃላፊነት
የተሰጣቸው በአከባቢ ባለሥልጣናት የተሾሙ ግለሰቦች ቡድን።
Early Voting Clerk (ቀደም ብሎ የድምፅ መስጫ ጸሐፊ)
ቀደም ብሎ የሚሰጡ ድምፆችን የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Elect (መምረጥ)
በሕዝብ ምርጫ የሕዝብን ሥልጣን የሚይዝ ሰው የመምረጥ ተግባር።
Elected (መመረጥ)
ለመንግሥት መሥሪያ ቤት ምርጫ ከፍተኛውን ወይም አስፈላጊውን የድምፅ ቁጥር ያገኙ እጩዎች።
Elected Office (የተመራጭ ቢሮ)
በምርጫ አማካይነት በዋናነት ወይም በልዩ ሁኔታ የሚሞላ ጽ / ቤት።
Elected Officials (የተመረጡ ባለስልጣናት)
የመንግሥት ሥልጣንን ለመያዝ የተመረጡ ግለሰቦች ወይም በመንግሥት መሥሪያ ቤት ከመመረጥ በተለየ የተሾሙ
ዕጩዎች።
Elected to Fill Unexpired Term (ያላበቃን ጊዜ ለመሙላት የሚመረጥ)
የምርጫ ቦታዎች አብዛኛውን ጊዜ የሁለት ፣ የአራት ወይም የስድስት ዓመታት ውሎችን አስቀምጠዋል። በአንድ
የሥልጣን ዘመን መካከል ክፍተት ከተፈጠረ እጩ ተመርጦ የመጀመሪያ የሥራ ዘመን እስኪያበቃ ድረስ ብቻ ይመራል።
ለምሳሌ ፣ የተመረጠው ባለሥልጣን ወደ አራት-ዓመት የሥልጣን ዘመን ሲገባ በመጀመሪያው ዓመት ላይ ጡረታ
ቢወጣ ፣ ቀጣዩን ሦስት ዓመት እንዲሞላ ሌላ ቀጣይ ዕጩ ይመረጣል።
Election (ምርጫ)
አንድን ሰው ለመንግሥት መሥሪያ ቤት የመምረጥ ወይም የፖለቲካ ሀሳብን በድምጽ የመቀበል ወይም የመቃወም
መደበኛ ሂደት ነው።
Election Administration Process (የምርጫ አስተዳደር ሂደት)
ምርጫን የማስተዳደር ፣ የመምራት እና የመቆጣጠር ተግባር።
Election Assessment (የምርጫ ግምገማ)
የማንኛውም ምርጫ ወይም የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ግምገማ እና ትንተና።
Election Assistance Commission (የምርጫ ድጋፍ ኮሚሽን)
HAVA ን መተባበርን በተመለከተ ግዛቶችን ለመርዳት እና የ HAVA ገንዘብን ለክልሎች ለማሰራጨት የምርጫ ድጋፍ
ኮሚሽን በአሜሪካ ድምጽ እገዛ ሕግ (HAVA) ተመስርቷል። በተጨማሪም EAC የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት መመሪያዎችን
የመፍጠር እና የፌደራል መንግስትን የመጀመሪያ የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት የማረጋገጫ ፕሮግራምን የመሥራት
ሃላፊነት ተሰጥቶታል። EAC ምርጫን ለማሻሻል የጋራ አሠራሮችን ፣ የመራጮችን መረጃ እና ሌሎች ሀብቶችን ባካተተ
ምርጫ ላይ ብሔራዊ የመራጮች ምዝገባ ቅጽን የማስቀጠል፣ የምርምር ሥራዎችን ማካሄድ እና ብሔራዊ የማጥራት
ቤት(clearinghouse) የማስተዳደር ኃላፊነትም አለበት።

Election Authority (የምርጫ ባለስልጣን)
በአንድ አውራጃ ውስጥ ምርጫን የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Election Ballot (የምርጫ ካርድ)
በአንድ የተወሰነ ምርጫ ውስጥ ውሳኔ ለመስጠት የሁሉም ውድድሮች ይፋዊ አቀራረብ። በወረቀት ወይም
በኤሌክትሮኒክ ቅርጸት ፣ መራጮች የመራጭነት ምርጫዎቻቸውን የሚያሳዩበት ዘዴ።

Election Board (የምርጫ ቦርድ)
በተለምዶ በአከባቢ ባለሥልጣናት የተሾሙ እና በምርጫ ቁጥጥር እና በድምጽ አሰጣጥ ሂደት ቁጥጥር ላይ ኃላፊነት
የተሰጣቸው የግለሰቦች ቡድን።
Election Calendar (የምርጫ ቀን መቁጠሪያ)
የምርጫ ቁልፍ ቀኖች እና የምርጫ ቀነ -ገደቦች ይፋዊ ዝርዝር።
Election Campaign (የምርጫ ዘመቻ)
እጩዎችን ወይም የምርጫ ጥያቄዎችን በመደገፍ እና በመቃወም በፖለቲካ ድምጽ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር የሚደረጉ
ተከታታይ የዴሞክራሲያዊ እንቅስቃሴዎች።
Election Certification (የምርጫ ማረጋገጫ)
የክልል ምርጫ የመጨረሻውን ይፋዊ ውጤት የማረጋገጥ ተግባር ነው። ይህ ክስተት የሚከናወነው ትክክለኛ የድምፅ
መስጫ ውጤቶች ከሁሉም ምንጮች (የምርጫ ቀን ፣ የቀሪ ድምጽ ፣ ቀደም ብሎ ድምጽ መስጠት ፣ ጊዜያዊ የድምፅ
መስጫ ወረቀቶች ፣ ወዘተ) ከተገኙ በኋላ እና ውጤቶቹ በሕጋዊ ኃላፊነት ባላቸው ሰዎች ተረጋግጠው ከፀደቁ በኋላ ነው።
Election Clerk (የምርጫ ጸሐፊ)
ምርጫን በማስተዳደር ወይም በማካሄድ የሚሳተፍ ማንኛውም ሰው ፣ የመንግሥት ሠራተኞችን እና ጊዜያዊ የምርጫ
ሠራተኞችን ጨምሮ። ይህ ማንኛውንም የካውንቲ ጸሐፊ እና መዝጋቢ ፣ የምርጫ ዳኛ ፣ የማጣራት ቦርድ አባል ፣
የማዕከላዊ የምርጫ ባለሥልጣን ፣ የምርጫ ቀን ሠራተኛ ፣ የካውንቲ ኮሚሽነሮች ቦርድ አባል ፣ የሕዝብ ምርጫዎችን
ለማካሄድ የተፈቀደለት የዳይሬክተሮች ቦርድ አባል ጸሐፊ ፣ የአስተዳደር አካል ተወካይ ወይም በምርጫ ሕጉ
በሚፈለገው መሠረት በምርጫ ግዴታዎች አፈፃፀም ላይ የተሰማራ ሌላ ሰው።
Election Code (የምርጫ ኮድ)
የምርጫ ሂደቱን የሚቆጣጠሩ ይፋዊ ሕጎች።
Election Commission (የምርጫ ኮሚሽን)
አብዛኛውን ጊዜ በአከባቢ ባለሥልጣናት የተሾሙ እና የምርጫ እና የድምፅ አሰጣጥ ሥነ ሥርዓትን በበላይነት
ይቆጣጠራሉ የተባሉ ግለሰቦች ቡድን ነው።
Election Contest (የምርጫ ውድድር)
አንድ ውሳኔ ወይም ተጓዳኝ ውሳኔዎች በመራጮች ፊት ሲቀርቡ (ለምሳሌ ፣ አንድ የተወሰነ የመንግስት ጽ/ቤት ላይ
እንዲሾሙ የእጩዎች ምርጫ ወይም የሕገ መንግሥት ማሻሻያዎችን ማፅደቅ ወይም አለማጽደቅ)። ይህ ቃል አንዳንድ
ጊዜ የተወሰኑ የውድድር ዓይነቶችን ለማመልከት የሚያገለግሉ እንደ «ውድድር” ፣ «ጥያቄ» እና «ጉዳይ» ያሉ ሌሎች
ቃላትን ያጠቃልላል። አንድ የድምፅ መስጫ ወረቀት አንድ ወይም ከዚያ በላይ ውድድሮችን ሊይዝ ይችላል።
Election Contribution (የምርጫ አስተዋፅኦ)
ዕጩዎችን ወይም የድምጽ መስጫ ጥያቄዎችን ደግፎ ወይም ተቃውሞ በፖለቲካ ድምጽ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር
የተበረከተ ፣ በብድር የተሰጠ ወይም የላቀ የሆነ ማንኛውም ነገር።
Election Databases (የምርጫ የውሂብ ጎታዎች)
ስለ የፖለቲካ ንዑስ ክፍሎች እና ወሰኖች ፣ በምርጫ ውስጥ የሚካተቱ ሁሉም ውድድሮች እና ጥያቄዎች እና
የእያንዳንዱ ውድድር እጩዎች ጂኦግራፊያዊ መረጃን የያዙ የመረጃ ፋይል ወይም የፋይሎች ስብስብ።
Election Day (የምርጫ ቀን)
መራጮች ድምጽ ለመስጠት የሚችሉበት የመጨረሻው ቀን። የቀሪ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች እና ቅድሚያ የድምፅ
መስጫ ወረቀቶች የምርጫ ቀን ሳይደርስ አስቀድመው ሊሰጡ ይገባል።

Election Definition (የምርጫ ምንነት)
ለአንድ የተወሰነ ምርጫ በድምጽ መስጫው ላይ የሚታዩት ውድድሮች እና ጥያቄዎች ገለጻ።
Election District (የምርጫ ወረዳ)
በወረዳው ወሰኖች ውስጥ በሚኖሩ መራጮች በሚመረጥ የሕዝብ ባለሥልጣን የተወከለው አዋሳኝ ጂኦግራፊያዊ
አካባቢ። ዲስትሪክቱ መላውን ግዛት ወይም የፖለቲካ ንዑስ ክፍልን ሊሸፍን ይችላል ፣ የስቴቱ ወይም የፖለቲካ ንዑስ
ክፍል አካል ሊሆን ይችላል ፣ ወይም ከአንድ በላይ የፖለቲካ ንዑስ ክፍልፋዮችን ሊያካትት ይችላል።
Election Division (የምርጫ ክፍል)
ምርጫን የማስተዳደር ኃላፊነት የተሰጠው የመንግስት መምሪያ።
Election Equipment (የምርጫ መሣሪያዎች)
ምርጫዎችን ለማከናወን እና ድምጽን ለመሰብሰብ የሚረዱ ሁሉም አስፈላጊ ዕቃዎች። ይህ ቴክኖሎጂን ሊያካትት
ይችላል እንደ ኤሌክትሮኒክ የምርጫ መጽሐፍት ፣ የድምፅ መስጫ ማሽኖች እና ሌሎች የቴክኒካል ያልሆኑ መሳሪያዎችን
እንደ ድምፅ መስጫ ቦታዎች እና የድምፅ መስጫ ምልክቶች ።
Election Fraud (የምርጫ ማጭበርበር)
የምርጫውን ትክክለኛ ውጤቶች አዛብቶ ማውጣት ወይም መለወጥ።
Election Inspector (የምርጫ መርማሪ)
በምርጫ ቦታ ወይም በምርጫ ሂደት ላይ ትክክለኛ እና ሥርዓታዊ ድምጽ መሰጠቱን የማረጋገጥ ኃላፊነት ያለው
ባለሥልጣን።
Election Integrity (የምርጫ ታማኝነት)
በምርጫ ዑደት/ክፍለጊዜ ውስጥ በዝግጅት እና በአስተዳደሩ በባለሙያ የታገዘ ፣ ገለልተኛ ፣ እና ግልፅ የሆነ ምርጫ።
Election Judge (የምርጫ ዳኛ)
በምርጫ ቦታ ወይም በምርጫ ሂደት ላይ ትክክለኛ እና ሥርዓታዊ ድምጽ እንዲሰጥ የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለው
ባለሥልጣን።
Election Jurisdiction (የምርጫ ክልል)
ለፖለቲካ ወይም ለአስተዳደር ቢሮዎች ምርጫን ለማስተዳደር ተግባራዊ ስልጣን የተሰጠበት ጂኦግራፊያዊ አካባቢ።
የሥልጣን ቦታዎች በአካባቢ ፣ በክልል እና በፌዴራል ደረጃዎች ተግባራዊ ይሆናሉ። ግዛቶች ፣ አውራጃዎች ፣ ትንሽ
ከተሞች ፣ ከተሞች እና መንደሮች ሁሉም የክልሎቹ ምሳሌዎች ናቸው።
Election Kit (የምርጫ ኪት)
የምርጫ አስፈፃሚዎች በድምጽ መስጫ ቦታ ላይ መራጮችን ለመርዳት የሚያስፈልጋቸው የቁሳቁሶች ስብስብ።
Election Law (የምርጫ ሕግ)
የምርጫ ሂደቱን የሚቆጣጠሩ ይፋዊ ሕጎች።
Election Management System (የምርጫ አስተዳደር ስርዓት)
የምርጫ የውሂብ ጎታዎችን(databases) የሚገልፅ ፣ የሚያዳብር እና ስራ ላይ የሚያውል ፤ የምርጫ ትርጓሜዎችን እና
የማዋቀር ተግባሮችን የሚያከናውን ፤ የድምፅ መስጫዎችን የሚቀርፅ ፣ የድምፅ ቆጠራን የሚያጠናክር ፣ ውጤትን
የሚያጠናክር እና ሪፖርት የሚያደርግ ፤ እንዲሁም የኦዲት ማጣሪያዎችን የሚጠብቅ በድምጽ መስጫ ሥርዓት ውስጥ
ያለ የአሠራር ተግባራት እና የውሂብ ጎታዎች ስብስብ።
Election Materials (የምርጫ ቁሳቁሶች)

መራጮችን ለማገዝ እና ምርጫ ለማካሄድ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች።
Election Night Tabulation (የምርጫ የምሽት ቆጠራ)
የምርጫው ቦታ ከተዘጋ በኋላ በምርጫው ምሽት ድምጽን የመቁጠር ተግባር ነው።
Election Officer (የምርጫ አስፈፃሚ)
ምርጫን ወይም የምርጫ ሂደቱን የማስተዳደር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Election Officials (የምርጫ ባለስልጣናት)
የመንግስት ሰራተኞችን እና የምርጫ ሰራተኞችን ጨምሮ ምርጫዎችን ከማስተዳደር እና ከማካሄድ ጋር የተቆራኙ
ሰዎች።
Election Order (የምርጫ ትዕዛዝ)
ሥልጣን ያለው የመንግሥት ባለሥልጣን ምርጫ በተወሰነ ጊዜ እንደሚካሄድ ሲያውጅ የሚጠቀሙት የሕግ ቃል ነው።

Election Precinct (የምርጫ ቀጠና)
በዚያ አካባቢ በሕጋዊ መንገድ የሚኖሩት መራጮች ድምጽ ለመስጠት ብቁ የሚሆኑበትን ውድድሮች እና ጉዳዮችን
ለመወሰን መሠረት ከሆነው ከተዛማጅ ጂኦግራፊያዊ አካባቢ ጋር የሚዛመድ የምርጫ አስተዳደራዊ ክፍፍል።
Election Precinct Officer (የምርጫ ቀጣና ኃላፊ)
በምርጫ ቦታ ወይም በምርጫ ሂደት ላይ ትክክለኛ እና ሥርዓታዊ ድምጽ መሰጠቱን የመከታተል ኃላፊነት ያለበት
ባለሥልጣን።
Election Programming (የምርጫ ፕሮግራሚንግ)
የምርጫ አስፈፃሚዎች ወይም ተወካዮቻቸው የምርጫ ስርዓት ሶፍትዌርን በመጠቀም ለአንድ የተወሰነ ምርጫ
የምርጫ ድምጽን በአመክንዮ ለመወሰን የሚረዳ ሂደት።
Election Registrar (የምርጫ ሬጅስትራር)
ለምርጫ አስተዳደር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Election Results (የምርጫ ውጤቶች)
የምርጫ ቦታ ከተዘጋ በኋላ በምርጫው የተሰበሰቡ የድምፅ ቆጠራዎች።
Election Returns (የምርጫ መልሶች)
የምርጫ ቦታ ከተዘጋ በኋላ በምርጫው የተሰበሰቡ የድምፅ ቆጠራዎች።
Election Seals (የምርጫ ማህተሞች)
በምርጫ ሂደት ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለ መሣሪያ ከተለወጠ ወይም ያለ ፈቃድ ጥቅም ላይ ከዋለ ባለሥልጣናትን
የሚያስጠነቅቅ ስልታዊ በሆነ ሁኔታ በተከታታይ ወይም ከንክኪ የፀዳ የማስረጃ ቁሳቁሶችን በመጠቀም የሚሰራ
የደህንነት መጠበቂያ ዘዴ ነው።
Election Supervisor (የምርጫ ተቆጣጣሪ)
ምርጫን ወይም የምርጫ ሂደቱን የማስተዳደር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Election System (የምርጫ ሥርዓት)
ከምርጫ እና ከምርጫ አስተዳደር ጋር የተዛመዱ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ፣ ለማስኬድ እና ለማከማቸት የሚያገለግል
በቴክኖሎጂ ላይ የተመሠረተ ስርዓት። ከመራጮች ምዝገባ ሥርዓቶች እና የሕዝብ ምርጫ ድረገፆች በተጨማሪ
የምርጫ ሥርዓቶች የድምፅ አሰጣጥ ሥርዓቶችን ፣ የድምፅ ቆጠራ ሥርዓቶችን ፣ የኤሌክትሮኒክ የምርጫ መጽሐፍትን
፣ የምርጫ ውጤቶች ሪፖርት ማድረጊያ ሥርዓቶችን እና የኦዲት መሣሪያዎችን ያካትታሉ። ምርጫዎችን ከማካሄድ ጋር
የተገናኙትን አጠቃላይ የአሠራር ሂደቶች ፣ ሰዎች ፣ ግብአቶች ፣ መሣሪያዎች እና ቦታዎችን ለማመልከት ሊያገለግል
ይችላል።
Electioneer (ማስመረጥ)
አንድ የተወሰነ እጩን ፣ ሃሳባዊ እርምጃን ወይም የፖለቲካ ፓርቲን በመደገፍ ወይም በመቃወም እንዲመርጡ ወይም
እንዲቃወሙ ሰዎችን ለማሳመን የመሞከር እንቅስቃሴ።
Elections Administrator (የምርጫ አስተዳዳሪ)
ለምርጫ አስተዳደር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Elective Office (የምርጫ ቢሮ)
በዋናነት ወይም በብቸኝነት በምርጫ በኩል የሚሾም ጽ/ቤት።
Elector (መራጭ)

(1) በምርጫ ድምጽ ለመስጠት ብቁ የሆነ ሰው። (2) በአሜሪካ ግዛት በምርጫ ኮሌጅ ውስጥ ለፕሬዚዳንት እና
ለምክትል ፕሬዝዳንት ድምጽ እንዲሰጥ የተሾመ ሰው።
Elector Candidates (የመራጭ እጩዎች)
በምርጫ ኮሌጅ ውስጥ ለፕሬዚዳንት እና ለምክትል ፕሬዝዳንት ድምጽ ለመስጠት በአሜሪካ ውስጥ በአንድ ግዛት
የሚሾም እጩ።
Electoral Board (የምርጫ ቦርድ)
በተለምዶ በአከባቢ ባለሥልጣናት የተሾሙ እና በምርጫ ቁጥጥር እና በድምጽ አሰጣጥ ሂደት ቁጥጥር የተደረጉ
ግለሰቦች ቡድን።
Electoral College (የምርጫ ኮሌጅ)
ለፕሬዚዳንቱ እና ለምክትል ፕሬዝዳንቱ ምርጫ በመደበኛነት ድምጽ የሰጡ የአሜሪካ ግዛቶችን የሚወክሉ የሰዎች
አካል።
Electoral Cycle (የምርጫ ዑደት/ሂደት)
በምርጫ ወቅት ከመጀመሪያው ይፋዊ ውሳኔ እስከ የመጨረሻው ይፋዊ ውሳኔ ድረስ ያለው ጊዜ። የምርጫ ዑደት በሦስት
ዋና ዋና ክፍለጊዜዎች የተከፈለ ነው፡ የቅድመ-ምርጫ ክፍለጊዜ ፣ የምርጫ ክፍለጊዜ እና ከምርጫ በኋላ ክፍለጊዜ ።
Electoral Votes (የምርጫ ድምጾች)
በምርጫ ኮሌጅ አባላት የተሰጡ ድምጾች።
Electorate (መራጮች)
በምርጫ ውስጥ የመምረጥ መብት ያላቸው በፖለቲካ ስልጣን ውስጥ ያሉ ሁሉም ሰዎች።
Electronic Ballot Delivery (የኤሌክትሮኒክ የምርጫ ድምፅ ማድረሻ )
የምርጫ ካርድ እና የመራጮች መረጃ ፓኬቶችን በኤሌክትሮኒክ መንገድ ማድረስ። የ MOVE ሕግ እያንዳንዱ ግዛት
የኤሌክትሮኒክ አቅርቦቱን (በፋክስ ፣ በኢሜይል ፣ ወይም በኢንተርኔት የተደገፈ ማመልከቻን) የድምፅ መስጫዎችን እና
ተዛማጅ መረጃዎችን ከአከባቢው የምርጫ ጽ / ቤት እስከ ተመዘገቡ ተመሳሳይ የሆኑ እና የውጭ አገር ሲቪል መራጮች
ድረስ እንዲያቀርብ ያስገድዳል። አንዳንድ የክልል ግዛቶች አካል ጉዳተኛ የሆኑ መራጮች ፣ የተፈናቀሉ መራጮች ወይም
በሌሎች ሁኔታዎችም ያሉትን በምርጫ ክልል ውስጥ የሚኖር መራጭ በኤሌክትሮኒክ መንገድ የድምፅ መስጫ ካርድ
እንዲያገኙ ይፈቅዳሉ።
Electronic Ballot Return (የኤሌክትሮኒክ የምርጫ ካርድ መልስ)
የኤሌክትሮኒክ ዘዴዎችን በመጠቀም የሚገኝ ድምፅ የተሰጠበት የምርጫ ካርድ ወይም የመራጮች መረጃ ፓኬት
ውጤት ነው። ይህ በፋክስ ፣ በኢሜይል ወይም በኢንተርኔት የተደገፈ መተግበሪያን በመጠቀም ሊሆን ይችላል።
አንዳንድ ጊዜ «በኢንተርኔት ድምጽ መስጠት» ተብሎ ሊጠራ ይችላል።
Electronic Cast Vote Record (የኤሌክትሮኒክ የተሰጠ ድምጽ ምዝገባ)
በኤሌክትሮኒክ ቅጽ በአንድ መራጭ የተሰጡ የሁሉም ድምጾች ቋሚ መዝገብ።
Electronic Poll Book (የኤሌክትሮኒክ የምርጫ መጽሐፍ)
መራጮችን የመፈተሽ ሂደትን ፣ ትክክለኛ የምርጫ ዘይቤን መመደብ ፣ እና የድምፅ መስጫ የተሰጣቸውን መራጮች
ምልክት የሚያደርግ መሣሪያን በከፊል የሚያንቀሳቅስ መሣሪያ። በተለመደው የወረቀት የኮሮጆ ምርጫ ፈንታ ጥቅም
ላይ ሊውል ይችላል። ኤ-የመምረጫ መጽሐፍ ልዩ የምዝገባ ዝርዝር ቅጂ ባለው ቀጠና ውስጥ ብቻውን ጥቅም ላይ
መዋል ይችላል ወይም የምርጫ መዝገቦችን በዛውኑ ጊዜ ማረጋገጥ እና ማዘመን ወደሚችሉበት ማዕከላዊ የመራጮች
ምዝገባ ስርዓት ሊገባ ይችላል።

Electronic Record (የኤሌክትሮኒክ መዝገብ)
በኤጀንሲ ወይም በግለሰብ እንቅስቃሴ ጅማሮ ፣ ክንውን ወይም ማጠናቀቂያ ውስጥ በሚመረተው ወይም ተቀባይነት
ባገኘ ኮምፒተር የተመዘገበ መረጃ። የኤሌክትሮኒክ መዛግብት ምሳሌዎች የሚያካትቱት፡ የኢሜይል መልእክቶች ፣
የቃላት የተጣሩ ሰነዶች ፣ የኤሌክትሮኒክስ ተመን ሉሆች(spreadsheets) ፣ ዲጂታል ምስሎች እና የውሂብ ጎታዎች።
Electronic Reporting And Tracking System (ERTS) (የኤሌክትሮኒክስ ሪፖርት እና መከታተያ ስርዓት (ERTS))
የ ERT ስርዓት የማይንቀሳቀስ ምንጭ የናሙና ምርመራ ዕቅዶችን እና ሪፖርቶችን በኤሌክትሮኒክ መንገድ ለመፍጠር
ያገለግላል። ERT ከውጪ ከሚገቡ ወይም በእጅ ከገቡት የውጤት ምርመራ ውጤቶች ያሰላል እና ለተቆጣጣሪው
ኤጀንሲ የተሟላ የኤሌክትሮኒክ ሪፖርት ለመፍጠር የድጋፍ ሰነዶችን ያጠቃልላል።
Electronic Storage (ኤሌክትሮኒክ ማከማቻ)
በኮምፒተር ፣ በኮምፒተር አውታረመረብ ወይም በኮምፒተር ሲስተም ላይ ማንኛውም የኤሌክትሮኒክ ተጠቃሚ
የመረጃ ማከማቻ ፣ መረጃው ለትውስታ ፣ ተጨማሪ ማጭበርበር ፣ መሰረዝ ወይም ማስተላለፍ ተገዢ ቢሆንም እንኳ።
የኤሌክትሮኒክ ማከማቻ በኤሌክትሮኒክ የመገናኛ አገልግሎት ወይም በርቀት የኮምፒተር አገልግሎት ማንኛውንም
ማከማቻ ወይም የኤሌክትሮኒክስ ግንኙነትን ያጠቃልላል።
Electronic Voter Interface (የኤሌክትሮኒክ የመራጭ በይነገጽ)
የድምፅ አሰጣጥ መረጃን በድምፅ ወይም በአካላዊ እርምጃዎች መራጩ እጩዎችን እና ጉዳዮችን እንዲመርጥ
በሚያስችል በቪድዮ ፣ በድምጽ ወይም በሌላ አማራጭ ቅርጸት የድምፅ መስጫ መረጃን ለድምጽ ሰጪ የሚሰጥ
የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት ውስጥ ያለ ክፍለ ስርአት ነው።

Electronic Voting (በኤሌክትሮኒክ ድምጽ መስጠት)
ድምጽ ለመስጠት ወይም ለመቁጠር የኤሌክትሮኒክ ዘዴን የሚጠቀም የድምጽ አሰጣጥ ነው።
Electronic Voting Accessibility (የኤሌክትሮኒክ ድምጽ አሰጣጥ ተደራሽነት)
ለአካል ጉዳተኛ መራጮች ያለ እገዛ ሚስጥራዊ ድምጽ የመስጠት ችሎታን የሚሰጡ ማያ ገጽ እና ኦዲዮን ጨምሮ
ተደራሽ የሆኑ መልክ ያሉት የኤሌክትሮኒክ የድምፅ አሰጣጥ ሥርዓት ነው።
Electronic Voting Machine (የኤሌክትሮኒክ ድምጽ መስጫ ማሽን)
የኤሌክትሮኒክ ክፍልን የሚጠቀም ማንኛውም ስርዓት። ቃሉ በአጠቃላይ DREs ን ለማመልከት ያገለግላል።
Electronic Voting System (የኤሌክትሮኒክ ድምጽ አሰጣጥ ስርዓት)
የኤሌክትሮኒክ የምርጫ ሥርዓት አንድ ወይም ከዚያ በላይ ለሚሆኑ ለሚከተሉት ተግባራት የኤሌክትሮኒክ ክፍልን
የሚጠቀሙ አንድ ወይም ከዚያ በላይ የተቀናጁ መሣሪያዎች ናቸው፡ የድምፅ አሰጣጥ አቀራረብ ፣ የድምፅ ቀረፃ ፣
የድምፅ ምዝገባ እና ቆጠራ። DRE በአንድ መሣሪያ ውስጥ አራቱን ተግባራት በኤሌክትሮኒክ መንገድ የሚሰጥ
ተግባራዊ እና በአካል የተቀናጀ የኤሌክትሮኒክ የድምፅ አሰጣጥ ሥርዓት ነው። ኦፕቲካል ስካን (Marksense በመባልም
የሚታወቅ) ስርዓት መራጩ የወረቀት ድምጽ መስጫ ላይ ምልክት ማድረጊያ መሣሪያን በመጠቀም ምልክት አድርጎ
የምርጫ መስጫውን በመቁጠሪያ መሣሪያ ውስጥ የሚያስቀምጥበት የወረቀት ድምጽ አሰጣጥ አቀራረብን ፣ የድምፅ
ቀረፃን እና የድምፅ ምዝገባ ተግባሮችን የሚያቀርብ ከፊል ኤሌክትሮኒክ መሳሪያ ነው። ለምርጫ ማቅረቢያ እና ለድምጽ
ቀረፃ ተግባራት ሁለተኛ የኤሌክትሮኒክ ክፍልን የሚጭር የድምፅ መስጫ መሣሪያን የሚጠቀም የኦፕቲካል ቅኝት
ስርዓት።
Electronically Tabulated Totals (በኤሌክትሮኒክ የተቆጠሩ ጠቅላላ ውጤቶች)
በኤሌክትሮኒክ መሣሪያ የተቆጠሩ የምርጫ ውጤቶች።
Eligibility for Office (ለጽ/ቤጽ ብቁነት)
የመንግስት ቢሮ ላይ ለመሾም የሚያስፈልጉ ሁሉም የሕግ መስፈርቶች።
Eligible Candidates (ብቁ የሆኑ እጩዎች)
በምርጫ ሂደት ውስጥ ለመሳተፍ አስፈላጊውን ሁሉ ያጠናቀቁ እና ሁሉንም የሕግ መስፈርቶችን ያሟሉ እጩዎች።
Eligible Citizens (ብቁ የሆኑ ዜጎች)
ድምጽ ከሰጡ በዚያ ድምጽ መስጫ ላይ ብቁ ውድድሮችን የማድረግ ሕጋዊ መብት ያላቸው የመራጮች ሁሉ አጽናፈ
አለም። ይህ ብቁ በሆኑ የመራጮች ዝርዝር ውስጥ የማይገኙትን ያጠቃልላል ምክንያቱም በአንድ ቀን ምዝገባ ውስጥ
ስለሚኖሩ ወይም ምንም የምዝገባ ሁኔታ ባለመኖሩ እና አስቀድመው ስለማያስመዘገቡ ወይም ስላልመዘገቡ።
Eligible to Vote (ድምጽ ለመስጠት ብቁ የሆኑ)
ድምጽ መስጠት እንዲችል በፖለቲካ ንዑስ ክፍል ውስጥ የተቀመጡትን መስፈርቶች የሚያሟላ ሰው።
Eligible Voters (ብቁ የሆኑ መራጮች)
ድምጽ ከሰጡ በዚያ ድምጽ መስጫ ላይ ብቁ ውድድሮችን የማድረግ ሕጋዊ መብት ያላቸው የመራጮች ሁሉ አጽናፈ
ዓለም። ይህ ብቁ በሆኑ የመራጮች ዝርዝር ውስጥ የማይገኙትን ያጠቃልላል ምክንያቱም በአንድ ቀን ምዝገባ ውስጥ
ስለሚኖሩ ወይም ምንም የምዝገባ ሁኔታ ባለመኖሩ እና አስቀድመው ስለማያስመዘገቡ ወይም ስላልመዘገቡ።
Emergency Ballot (የድንገተኛ ጊዜ ድምጽ መስጫ)
በምርጫ ወቅት ከክልል ውጭ መሆን ወይም በተፈጥሮ አደጋ ምክንያት መፈናቀልን የመሳሰሉ በልዩ ሁኔታዎች ውስጥ
ለአንድ መራጭ የተሰጠ የድምፅ መስጫ።
Enclose (ማካተት)

የሌላ ነገር ውስጥ የሆነ ነገርን ማስቀመጥ ፣ ለምሳሌ የቀሪ የምርጫ ካርድ በሚስጥር መያዣ ውስጥ ማካተት።
Encryption (ምስጠራ)
ለደህንነት ወይም ለግላዊነት ዓላማ ተራ ጽሑፍን ወደ ድብቅ ጽሑፍ(ciphertext) በመለወጥ መረጃን የመደበቅ ሂደት።
Endorsement (ድጋፍ መስጠት)
ለአንድ ሰው ወይም ለሌላ ነገር የአንድን የሕዝብዊ ፈቃድ ወይም ድጋፍ የመስጠት ተግባር ነው፣ ለምሳሌ ለመንግሥት
ጽሕፈት ቤት ዕጩ ወይም ለምርጫ የቀረበ የሃሳባዊ እርምጃ ጥያቄ።
Error Correcting Code (ስህተት አራሚ ኮድ)
መረጃ እየተነበበ ወይም እየተላለፈ ስህተቶችን እንዲመረምር እና ሲታወቅ እነዚያን ስህተቶች እንዲያስተካክል
የሚፈቅድ የኮድ ስርዓት ነው።
Error Rate (የስህተት ተመን)
የሚከሰቱ የስህተቶች ብዛት እና የታየው መረጃ መጠን ሬሾ ነው።
Error Rate Standards (የስህተት ተመን ደረጃዎች)
ፈቃድ ባለው ባለስልጣን በተቋቋመው መሰረት በታየው መረጃ መጠን ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ከፍተኛው የተፈቀደ
የስህተት መጠን ።
Exhausted Ballot (ከጥቅም ውጭ የሆነ ምርጫ ካርድ)
በድምፅ መስጫ ካርድ ላይ ደረጃ የተሰጠው ምርጫ ድምፅ የመስጠት ውድድርን ማጣራት ያመለክታል፤ የውድድር
አማራጮችን ለማስቀጠል በድምጽ መስጫ ላይ ምንም ተጨማሪ ትክክለኛ ደረጃዎች ባለመኖራቸው ምክንያት
ድምጽ መስጫው ድምፅ -አልባ ሲሆን እና ለአንድ ውድድር በመቁጠሪያው ውስጥ ሊያልፍ ሳይችል ሲቀር።
Exit Poll (የመዝጊያ የሕዝብ አስተያየት )
የምርጫውን ውጤት ለመተንበይ ወይም ለድምጽ ውሳኔዎች ምክንያቶች የሆኑትን ለመወሰን ጥቅም ላይ ሲውል
ጥቂት መራጮች ከምርጫ ቦታው ሲወጡ የተወሰደ የሕዝብ አስተያየት ነው።
Expected Mark (የተጠበቀው ምልክት)
በውድድር አማራጭ ወሳኝ ቦታ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የሚደረግ ምልክት።
Expense Report (የወጪ ዘገባ)
በአስተዳደር ባለስልጣን መቅረብ የሚገባቸው የፖለቲካ ወጪዎች ዝርዝር ሪፖርት።
Extended Hours (የተራዘሙ ሰዓታት)
የሥልጣን ሰው መራጮች ድምጽ መስጠት የሚችሉበትን የሰዓት ብዛት በመደበኛ እርምጃ ሲያስረዝም፣ አብዛኛውን
ጊዜ ድምጽ መስጠትን በሚያዘገዩ ወይም በሚገድቡ ሁኔታዎች የተነሳ።
Extensible Markup Language (ሊሰፋ የሚችል የምልክት ቋንቋ)
በዓለም አቀፍ ድረገጽ (XML) ላይ መረጃን ለማደራጀት እና ለማቅረብ የሚያገለግል ጽሑፍ ላይ የተመሠረተ ቋንቋ።
Extension (ቅጥያ)
እንደ «የጊዜ ማራዘሚያ» ወይም «የምርጫ ሰዓቶች ማራዘሚያ»።
Extraneous Mark (ያልተለመደ ምልክት)
የመራጮች ምርጫን ከማመልከት ድርጊት ጋር የማይዛመድ ሆኖ የቀረበ በወረቀት ድምጽ መስጫ ላይ የሚደረግ
ምልክት። ምሳሌዎች የሚከተሉትን ያጠቃልላል፡ ምርጫን ከማድረግ ጋር ያልተዛመደ በመራጭ ምርጫን ለመስጠት

ሳይታሰብ የተደረገ ምልክት ፣ የጥርጣሬ ምልክት ፣ በድምጽ መስጫ ወረቀቱ ላይ ብዕር ወይም እርሳስ በማረፍ
ከተደረገው የውድድር አማራጭ ቦታ ውስጥ ወይም ውጭ ላይ በስህተት የገባ ነጥብ ፤ የጽሑፍ ማስታወሻዎች ወይም
የመራጮች ምርጫን ከማመልከት ጋር ያልተዛመደ መረጃን መለየት ፣ ወይም የህትመት ጉድለቶች።

F
Fail-Safe Ballot (ያልተሳካ-አስተማማኝ የምርጫ ካርድ)
ብቁ በሆኑ የመራጮች ዝርዝር ውስጥ ባልነበረ ፣ መረጃው ያልተሟላ ወይም ትክክል ያልሆነ ፣ ወይም ቀድሞውኑ
በፖስታ የምርጫ ካርድ የተቀበለ እና ድምጽ እንዲሰጥ የተፈቀደለት መራጭ። የምርጫ አስፈፃሚው መራጩ
ለመምረጥ ብቁ መሆኑን እስኪያረጋግጥ ድረስ ያልተሳኩ-አስተማማኝ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ብዙውን ጊዜ ከሌሎቹ
የድምፅ መስጫ ካርዶች ተለይተው እንዲቆዩ ይደረጋል። እነዚህ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች አንዳንድ ጊዜ ጊዜያዊ ድምጽ
መስጫ ወረቀት ይባላሉ።

Fail-Safe Voter (ያልተሳካ-አስተማማኝ መራጭ)
ብቁ በሆኑ የመራጮች ዝርዝር ውስጥ ያልነበረ ፣ መረጃው ያልተሟላ ወይም ትክክል ያልሆነ ፣ ወይም አስቀድሞ በፖስታ
የድምፅ መስጫ ካርድ የተቀበለ ግን ድምጽ እንዲሰጥ የተፈቀደለት መራጭ። የምርጫ አስፈፃሚው መራጩ
ለመምረጥ ብቁ መሆኑን እስኪያረጋግጥ ድረስ ያልተሳኩ-አስተማማኝ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ብዙውን ጊዜ
ከሌሎቹ የድምፅ መስጫ ካርዶች ተለይተው እንዲቆዩ ይደረጋል። እነዚህ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች አንዳንድ ጊዜ
ጊዜያዊ ድምጽ መስጫ ይባላሉ።
Fault (ጥፋት)
በ VVSG ውስጥ ወይም በአምራች በተሰጠ ሰነድ ውስጥ የተጠቀሱትን ጨምሮ ከተጠበቁት የጥራት ደረጃዎች ወይም
ባህሪ የራቁ የድምፅ አሰጣጥ ሥርዓት ጥራቶች ወይም ባህሪን ሊያስከትል የሚችል የዲዛይን ወይም የአሠራር ጉድለት።
Fault-tolerant (ጥፋት-የሚያስተካክል)
ከኮምፒዩተር ወይም ከኔትወርክ አካል መስራት ማቆም በኋላ መስራቱን የሚቀጥል ስርዓት።
Federal Election (የፌዴራል ምርጫ)
ለፌዴራል ጽ / ቤት እጩ የሆኑት (ፕሬዝዳንት ፣ ሴናተር ወይም ተወካይ) በድምጽ መስጫው ላይ የሚታዩበት
ማንኛውም የመጀመሪያ ፣ አጠቃላይ ፣ ሁለተኛ ዙር ወይም ልዩ ምርጫ።
Federal Election Campaign Act (FECA) (የፌዴራል የምርጫ ዘመቻ ሕግ (FECA))
በፌዴራል ምርጫ ውስጥ አንድ የተወሰነ ኮርፖሬሽን ፣ ህብረት ወይም አንድ ግለሰብ ለአንድ እጩ ሊሰጥ የሚችለው
የገንዘብ መጠንን አስመልክቶ የተጣሉ ጥብቅ ገደቦች። እንዲሁም እጩዎች እና የፖለቲካ የድርጊት ኮሚቴዎች (PACs)
ደረሰኞቻቸውን ይፋ እንዲያደርጉ እና አስተዋፅዖ አድራጊዎቻቸውን እንዲለዩ ጠይቋል። የ 1974 ማሻሻያ ተጨማሪ
መዋጮ ገደቦችን እና የመጀመሪያ እና አጠቃላይ ምርጫዎችን ለመወዳደር የወጪ ገደቦችን አውጥቷል። ሆኖም ፣
ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ የኋለኛውን ድንጋጌ በበክሊ ቪ ቫሌኦ ፣ 424 ዩኤስ 1 (1976) ውስጥ ሕገ -መንግስታዊ እንዳልሆነ
ደምድሟል። የ 1974 ማሻሻያው ይህም በፌዴራል የምርጫ ኮሚሽን የተደነገገ ለፕሬዚዳንታዊ ምርጫዎች የህዝብ
የገንዘብ ድጋፍን አቋቋመ። ሁለት ተጨማሪ ማሻሻያዎች (1976 ፣ 1979) PACsን ለመቆጣጠር እና የፓርቲውን ተሳትፎ
ደረጃ ለማሳደግ ያለመ ነበር።
Federal Election Commission (FEC) (የፌዴራል ምርጫ ኮሚሽን (FEC) )
የፌዴራል የምርጫ ዘመቻዎችን የሚሸፍኑ ሕጎችን የማስተዳደር እና የማስፈጸም ኃላፊነት ያለው ገለልተኛ ኤጀንሲ። FEC
የፕሬዚዳንታዊ ምርጫዎችን የህዝብ ፋይናንስ ይቆጣጠራል ፣ የዘመቻ ፋይናንስ እንቅስቃሴዎችን ይፋ ማድረጉን
ያረጋግጣል ፣ የዘመቻ መዋጮዎችን እና ወጪዎችን ይቆጣጠራል ፣ የፖለቲካ የድርጊት ኮሚቴዎችን (PACs) የምርጫ
ዘመቻ እንቅስቃሴዎችን ይቆጣጠራል እንዲሁም የጥሰቶችን ሪፖርቶች ይመረምራል። በሴኔቱ ምክር እና ፈቃድ
በፕሬዚዳንቱ የተሾሙ ስድስት ኮሚሽነሮችን ያቀፈ ነው።
Federal Election Inspector 9የፌዴራል ምርጫ ኢንስፔክተር)
የዩኤስ የፌዴራል ተቆጣጣሪ ጄኔራል (IG) የስነ-ምግባር ጉድለት ፣ ብክነት ፣ ማጭበርበር እና ሌሎች በኤጀንሲው ውስጥ
የሚካሄዱ በመንግስት አሰራሮች ላይ የሚፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን ለማውጣት እና ለመመርመር በኤጀንሲው
አሠራር ላይ ኦዲት እንዲደረግ በተመደበው በእያንዳንዱ አስፈፃሚ ቅርንጫፍ ኤጀንሲ ውስጥ የተቋቋመ ገለልተኛ እና
ወገንተኛ ያልሆነ ድርጅት ኃላፊ ነው።
Federal Information Processing Standards (FIPS) (የፌዴራል መረጃ ማቀነባበሪያ ደረጃዎች (FIPS))
በ NIST የተዘጋጁ የፌዴራል የኮምፒተር ሥርዓት ደረጃዎች። እነዚህ መመዘኛዎች የሚዘጋጁት ለስርዓተ ኮምፒተር
መስተጋብር ፣ ለመረጃ እና ለሶፍትዌር ተንቀሳቃሽነት እና ለኮምፒዩተር ደህንነት የፌዴራል መስፈርቶችን ለማሟላት
ነባር የኢንዱስትሪ ደረጃዎች ከሌሉ ነው።
Federal Observer (የፌዴራል ታዛቢ)

የምርጫ መብቶች ሕግ የፌዴራል ታዛቢዎች የምርጫ ቦታዎችን እና የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ብቁ በሆኑ የፖለቲካ
ንዑስ ክፍሎች ውስጥ በሚቆጠሩባቸው ቦታዎች ላይ ሂደቶችን እንዲከታተሉ ፈቅዷል።
Federal Office (Federal Office)
የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ፣ የዩኤስ ሴኔት አባል ወይም የተወካዮች ምክር ቤት አባል።
Federal Postcard Application (FPCA) (የፌዴራል የፖስታ ካርድ ማመልከቻ (FPCA)))
ወታደራዊ እና የውጭ አገር መራጮች ከሚያጋጥሟቸው ተግዳሮቶች መካከል በመላ ግዛቶች ምዝገባን እና ድምጽን
በሚቆጣጠሩ ህጎች እና ሂደቶች ውስጥ ያለው ሰፊ ልዩነት። FPCA በሁሉም የአሜሪካ ግዛቶች እና ክልሎች ውስጥ እንደ
አንድ ወጥ ምዝገባ እና የድምፅ ጥያቄ ማመልከቻ ሆኖ ያገለግላል።

Federal Service Voters (የፌዴራል አገልግሎት መራጮች)
በውጭ አገር በሚኖሩበት ጊዜ ድምጽ የሚሰጡ ግዳጅ ላይ ያሉ ወታደሮች እና የቤተሰብ አባላት እና ግለሰቦች።
Federal Services Ballot (የፌዴራል አገልግሎቶች የምርጫ ካርድ)
በውጭ አገር በሚኖሩበት ጊዜ ድምጽ የሚሰጡ ግዳጅ ላይ ያሉ ወታደሮች እና የቤተሰብ አባላት እና ግለሰቦች የምርጫ
ካርድ።
Federal Voting Assistance (የፌዴራል ድምጽ አሰጣጥ እገዛ)
በወታደራዊ እና በውጭ አገር ሲቪሎች ውስጥ ለሚያገለግሉ መራጮች ከፌዴራል የድምፅ አሰጣጥ ድጋፍ መርሃ ግብር
እገዛ ይደረጋል።
Federal Voting Assistance Officers (የፌዴራል ድምጽ አሰጣጥ እገዛ ኃላፊዎች)
የድምፅ መስጫ ድጋፍ ኦፊሰሮች (VAOs) ወታደራዊ እና የውጭ አገር መራጮች የቀሪ ድምጽ ላይ እንዴት
እንደሚመዘገቡ እና ትክክለኛ ወገንተኛ ያልሆነ የድምፅ አሰጣጥ መረጃ እና ድጋፍ እንዲያገኙ አስመልክቶ የመምረጥ
መብቶቻቸውን መረዳታቸውን ለማረጋገጥ ይሰራሉ። VAOs የደንብ ልብስ አገልግሎቶች ፣ የሲቪሎች ወይም የውጭ
አገር የአሜሪካ ዜጎች ድርጅቶች አባላት ሊሆኑ ይችላሉ።
Federal Voting Assistance Program (የፌዴራል የድምፅ አሰጣጥ ድጋፍ ፕሮግራም)
የዩናይትድ ስቴትስ የጦር ኃይሎች አባላት ፣ ብቁ የቤተሰብ አባሎቻቸው ፣ እና በውጭ አገር የሚገኙ የአሜሪካ ዜጎች
የመምረጥ መብታቸውን አውቀው ይህንን ለማድረግ መሣሪያዎችን መያዛቸውን ለማረጋገጥ የመራጮች ድጋፍ እና
የትምህርት መርሃ ግብር።
Federal Voting Rights Act (የፌዴራል የምርጫ መብቶች ሕግ)
የ 1965 የምርጫ መብቶች ሕግ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በድምፅ መስጫ ላይ የዘር መድልዎን የሚከለክል የፌዴራል
ሕግ ነው።
Federal Voting Systems Standards (FVSS) (የፌዴራል የድምፅ አሰጣጥ ስርዓቶች ደረጃዎች (FVSS))
ለፌዴራል ጽ / ቤት ምርጫ እያንዳንዱ የድምፅ መስጫ ሥርዓት የሚጠቀምባቸው የፌዴራል ዝቅተኛ ደረጃዎች
ማሟላት አለባቸው።
Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB) (የፌደራል የቀሪ ምርጫ ካርድ መጻፊያ (FWAB))
ወታደራዊ እና የውጭ አገር መራጮች ምርጫቸውን በመጻፍ ድምፅ መስጠት የሚችሉበት እና ለምርጫ ጽ / ቤታቸው
የሚመልሱበት በፌዴራል የድምፅ አሰጣጥ ድጋፍ መርሃ ግብር የቀረበ ባዶ የድምጽ መስጫ ወረቀት።
Federally Recognized Tribes (በፌዴራል የሚታወቁ ጎሳዎች)
ኃላፊነቶች ፣ ኃይሎች ፣ ገደቦች እና ግዴታዎች ከዚህ ስያሜ ጋር ተያይዞ ያላቸው እና ከሕንድ ጉዳዮች ቢሮ ለገንዘብ እና
ለአገልግሎት ብቁ የሆኑ ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር የመንግሥት-ለመንግሥት ግንኙነት እንዳላቸው የታወቀ ተወላጅ የጎሳ
አባላት። በተጨማሪም ፣ በፌዴራል ደረጃ እውቅና ያገኙ ጎሳዎች የተወሰኑ የራስ-አስተዳደር መብቶች (ማለትም የጎሳ
ሉዓላዊነት) እንደያዙ እና ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ባላቸው ልዩ ግንኙነት ምክንያት የተወሰኑ የፌዴራል ጥቅሞችን ፣
አገልግሎቶችን እና ጥበቃዎችን የማግኘት መብት ያላቸው ናቸው።
Felony Disenfranchisement (የወንጀል መከልከል)
ከከባድ ወንጀል የበለጠ ከባድ እንደሆነ ተደርጎ የሚቆጠር ጥፋት እና አብዛኛውን ጊዜ ለተወሰነ ጊዜ የምርጫ መብቶችን
በማሳጣት ይቀጣል።
File for Office (ለጽ/ቤት ማመልከት)
አንድ ሰው ለመንግሥት ጽሕፈት ቤት ዕጩ ለመሆን ያለውን ፍላጎት ለማወጅ አስፈላጊውን የወረቀት ሥራ የማጠናቀቅ

ተግባር።
Filing Deadline (የማስረከቢያ ቀነ -ገደብ)
ለአንድ የተወሰነ ምርጫ እና ሂደት የምርጫ ወይም የድምፅ መስጫ ሰነዶችን ለማስገባት የመጨረሻው ቀን።
ምሳሌዎች አቤቱታ ለማሰራጨት የሚሆን የወረቀት ሥራ ፣ ዕጩ ለመሆን የወረቀት ሥራ ፋይል ለማድረግ ወይም
የዘመቻ የፋይናንስ መግለጫዎችን ለማቅረብ የሚለውን ያካትታሉ።
Filing Electronically (በኤሌክትሮኒክ መንገድ መሙላት)
በኢንተርኔት በኩል የምርጫ ወረቀቶችን የማስገባት ሂደት።
Filing Fees (የማስገቢያ ክፍያዎች)
የምርጫ ወረቀቶችን በሚያስገቡበት ጊዜ የሚከፈለው የገንዘብ መጠን ፣ ለምሳሌ ለሕዝብ ቢሮ ዕጩ ለመሆን
ሲያመለክቱ።
Filing Petitions (አቤቱታዎች ማቅረብ)
አቤቱታውን ለገዢው ባለስልጣን በአክብሮት ማቅረብ ።
Fill in The Oval (ክቡን ይሙሉ)
በተወሰኑ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ላይ መራጮች X ምልክት ከማድረግ ወይም ቀስት ከማገናኘት ይልቅ ለእጩ
ወይም ለሃሳባዊ እርምጃዎች ክቡ ላይ እንዲያጠቁሩ ታዘዋል።
Finalize Your Vote (ድምጽዎን ያጠናቅቁ)
አንድ መራጭ የውድድር አማራጮችን በመምረጥ እና እንደተመረጠው የመምረጥ ፍላጎታቸውን በማያሻማ ሁኔታ
የሚያረጋግጥ የመጨረሻ እርምጃ።
Financial Disclosure Reports (የፋይናንስ ይፋዊ ዘገባዎች)
ስለመንግሥት ባለሥልጣናት እና የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ዕጩዎች የገቢ ምንጭ ፣ ዓይነት ፣ መጠን ወይም እሴት
ዝርዝር መረጃ ሪፖርት ያደርጋል፤ በአስተዳደር ባለሥልጣን መቅረብ አለበት።
Firmware (ፊርምዌር)
ፕሮግራም ሊደረግ በሚችል ለንባብ-ብቻ(read-only) ማህደረ ትውስታ ውስጥ የተከማቸ የኮምፒተር ፕሮግራም ሲሆን
ይህም የኮምፒተር መሳሪያው ቋሚ አካል ይሆናል። እንደ ሶፍትዌር የተፈጠረ እና የተፈተነ ነው።
First-Time Federal Voter (ለመጀመሪያ ጊዜ የፌዴራል መራጭ)
በፌዴራል ምርጫ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመምረጥ ወይም ድምጽ ለመስጠት የተመዘገበ መራጭ። በአሜሪካ መራጭ
እገዛ ሕግ መሠረት እነዚህ መራጮች ድምጽ ከመስጠታቸው በፊት መታወቂያ መስጠት አለባቸው።
First-Time Registrant (የመጀመሪያ ጊዜ ተመዝጋቢ)
አንድ ዜጋ ለመምረጥ ሲመዘገብ የመጀመሪያው ጊዜ ሲሆን።
First-Time Voter (የመጀመሪያ ጊዜ መራጭ)
አንድ ዜጋ ድምጽ ሲሰጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን።
Fiscal Statement (የፊስካል መግለጫ)
በአስተዳደር ባለስልጣን መቅረብ የሚገባቸውን የፖለቲካ መዋጮዎች እና ወጪዎች የሚዘረዝር ሪፖርት።
Fixed Resident (ቋሚ ነዋሪ)
አንድ ሰው በሕጋዊ መንገድ እና በተለምዶ የሳምንቱን አብዛኛው ክፍል የመኖሪያ ቦታን ሲጠቀም ፣ ለድምጽ መስጫ

ዓላማዎች እንደ ቋሚ መኖሪያ ተደርጎ ይቆጠራል ፣ እና መራጩ ቋሚ ነዋሪ ይባላል።
For Election Day Use Only (ለምርጫ ቀን አጠቃቀም ብቻ)
በምርጫ ቀን ብቻ ሊያገለግል የሚችል የምርጫ ሥነ ሥርዓት።
Forms of Identification (የመታወቂያ ዓይነቶች)
የአንድን ሰው ማንነት በተለይም በይፋዊ ወረቀቶች መልክ ማረጋገጥ ማለት ነው። የተለመዱ ምሳሌዎች የመንጃ
ፈቃዶች ፣ ፓስፖርቶች እና ሌሎች በመንግስት የተሰጡ ሰነዶችን ያካትታሉ።
Fraud (ማጭበርበር)
የምርጫውን ትክክለኛ ውጤቶች አዛብቶ ማውጣት ወይም መለወጥ።
Fraud Hotline (የማጭበርበር ጉዳዮች ስልክ መስመር)
የምርጫ ጉዳዮችን ሪፖርት ለማድረግ የተዘረጋ ቀጥታ የስልክ መስመር።
Fraudulently Registering to Vote (በማጭበርበር ድምጽ ለመስጠት መመዝገብ)
ሀሰት የሆነ መረጃን በመጠቀም፣ ወይም ለምርጫው ለመመዝገብ ብቁ በማይሆኑበት ጊዜ ለመምረጥ መመዘገበ
ወይም እንዲመርጥ ሌላ ሰውን መመዝገብን ያካተተ የመራጮች ማጭበርበር ዓይነት።
Free from Coercion Or Intimidation (ከግዳጅ ወይም ከማስፈራራት ነፃ መሆን)
ሁከት ፣ ማጭበርበር ፣ ትንኮሳ ወይም ፍርሃት ሳይኖር ድምጽ የመስጠት መብት።
Functional Configuration Audit (FCA) (የተግባር ውቅር ኦዲት (FCA))
የእያንዳንዱ ስርዓት ተግባር የተሟላ ማረጋገጫ
Functional Test (ተግባራዊ ምርመራ)
የአንድ ተግባርን ወይም የተከታታይ ተግባሮችን አፈፃፀም ለመፈተሽ ወይም ለማረጋገጥ የተደረገ ምርመራ።
Fundraising (የገንዘብ ማሰባሰብ)
በምርጫ ውጤት ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ለፖለቲካ እጩ ፣ ለዘመቻ ወይም ለድርጅት የገንዘብ ድጋፍን መጠየቅ።

G
Grounds for Recall (የማስለቀቂያ ምክንያቶች)
ዜጎች የተመረጠውን ባለስልጣን ከሥልጣን ለማውጣት ሂደቱን የሚጀምሩበት ምክንያቶች።
Group Affidavit (የቡድን ማረጋገጫ)
በግለሰቦች ቡድን መሐላ ወይም ማረጋገጫ የተረጋገጠ የጽሑፍ መግለጫ።
Gubernatorial (ገዢነት)
ከክልል ገዥ ወይም ከክልል ገዥ ቢሮ ጋር በተያያዘ።
Gubernatorial Election (የገዢነት ምርጫ)
የክልል ገዥው ጽሕፈት ቤት እንዲሁ በምርጫ ላይ የሚገኝበት ምርጫ። በተለምዶ የሌላውን ግዛታዊ ጽ / ቤት
ውድድሮችን ያጠቃልላል እና የፕሬዚዳንቱ ውድድር በድምጽ መስጫው ላይ ካልሆነ በስተቀር በአንድ ዓመት ውስጥ

ይካሄዳል።
Gubernatorial General Election (የገዢነት ጠቅላላ ምርጫ)
ሁሉም ብቁ መራጮች ፣ የፓርቲ አባልነት ምንም ይሁን ምን ፣ የመንግሥት መሥሪያ ቤትን ለመሙላት እና/ወይም
በድምጽ መስጫ እርምጃዎች ላይ ድምጽ ለመስጠት እጩዎችን መምረጥ የሚችሉበት ፣ እና የክልል ገዥው ጽሕፈት
ቤት እንዲሁ በድምጽ መስጫ ላይ የሚሆኑበት።
Gubernatorial Primary Election (የገዢነት የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ)
በጠቅላላ ምርጫ የትኛውን እጩ የፖለቲካ ፓርቲን ለተወካይ ጽ / ቤት እንደሚወክል ለመወሰን የተደረገው ምርጫ እና
የክልል ገዥው ጽሕፈት ቤት እንዲሁ በምርጫው ላይ ይገኛል። አንዳንድ ግዛቶች ክፍት የመጀመሪያ ደረጃ አላቸው ፣
ሌሎቹ ደግሞ ዝግ ወይም የተቀየረ-ዝግ የመጀመሪያ ደረጃ አላቸው። አንዳንድ ጊዜ ከፓርቲ ውጭ ላሉ ጽሕፈት ቤቶች
ምርጫ እና የድምፅ መስጫ ጉዳዮች ከአንደኛ ደረጃ ምርጫዎች ጋር ይዋሃዳሉ።

H
Hand Count (የእጅ ቆጠራ)
በሰው የምርጫ ወረቀት ላይ የምርጫ ወረቀቶችን እና/ወይም ምርጫዎችን መቁጠር።
Hand-marked Paper Ballot (በእጅ ምልክት የተደረገበት የወረቀት ምርጫ)
የጽሑፍ ዕቃን በመጠቀም በመራጭ ምልክት የተደረገበት የወረቀት ካርድ። የወረቀት ድምጽ መስጫው ገለልተኛ
የመራጮች ማረጋገጫ ሰነድ ነው።
Hanging Chads (ተንጠልጣይ ቻዶች)
ቻድ አንዳንድ ጊዜ ቀዳዳዎች በወረቀት ፣ በካርድ ወይም በመሳሰሉ ሰው ሠራሽ ቁሶች ፣ ለምሳሌ በጡጫ ካርዶች ሲሠሩ
የሚፈጠሩትን ቁርጥራጮች ያመለክታል። «ተንጠልጣይ ቻድ» ባልተሟላ ሁኔታ የተወገደ ቻድ ነው።
Hard Money (ደረቅ ገንዘብ)
ለአንድ የተወሰነ እጩ በቀጥታ የተደረጉ የፖለቲካ መዋጮዎች።
Hard of Hearing (የመስማት ችግር)
የማዳመጫ መሣሪያ ሊረዳ የሚችል በቂ ቀሪ ችሎት ሊኖር የሚችልበት የመስማት ችግርን ያመለክታል።
Hardware (ሃርድዌር)
የሥርዓቱ አካላዊ ፣ ተጨባጭ ፣ ሜካኒካዊ ወይም ኤሌክትሮሜካኒካል ክፍሎች።
Hash (ሃሽ)
የዘፈቀደ ርዝመት ትንሽ ሕብረቁምፊን ወደ ቋሚ-ርዝመት ቢት ሕብረቁምፊ የሚያመለክተው ስልተ ቀመር።
Hash Function (የሃሽ ተግባር)
የዘፈቀደ ርዝመት ትንሽ ሕብረቁምፊን ወደ ቋሚ-ርዝመት ቢት ሕብረቁምፊ የሚያመለክት ተግባር። የፀደቁ የሃሽ
ተግባራት የሚከተሉትን ባሕርያት ያረካሉ-1. (በአንድ መንገድ) ለማንኛውም ቅድመ-የተገለጸ ውፅዓት ካርታ የሚያወጣ
ማንኛውንም ግብዓት በስሌቱ የማይቻል ነው ፣ እና 2. (ግጭትን የሚቋቋም) ለተመሳሳይ ውጤት ካርታ የሚይዙ
ማናቸውንም ሁለት የተለያዩ ግብዓቶችን ለማግኘት በስሌቱ የማይታሰብ ነው።
Hearing (ችሎት)
በመደበኛ የአስተዳደር ሂደት የአንድን ሰው ጉዳይ የመግለጽ ዕድል።

Hearing Officer (የችሎት ኦፊሰር)
የሕግ ሂደትን ለመተግበር ፣ ችሎት ለማካሄድ ፣ አስተዳደራዊ አለመግባባቶችን ለመፍታት ፣ በተጋጭ ወገኖች መካከል
ድርድርን ለማመቻቸት እና ሕጋዊ ውሳኔዎችን ለመስጠት የተፈቀደለት ግለሰብ።
Hearing Procedures (የችሎት ሂደቶች)
ችሎቶች እንዴት እንደሚተዳደሩ የሚቆጣጠሩ ሕጎች እና ተከታታይ እርምጃዎች።
Help America Vote Act Of 2002 (HAVA) (የ 2002 የሄልፕ አሜሪካ ቮት አክት( (HAVA) )
በ 2002 በአሜሪካ ኮንግረስ የፀደቀ ሕግ በሀገሪቱ የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ላይ ማሻሻያ ለማድረግ። የ HAVA አድራሻዎች
ከ 2000 ምርጫ በኋላ ተለይተው ለታወቁት የምርጫ ሥርዓቶች እና የመራጮች ተደራሽነት ማሻሻያዎች።
Help America Vote College Program (የአሜሪካ ድምጽ ኮሌጅ መርሃ ግብር ይገዛ)
በሄልፕ አሜሪካ ቮት አክት(HAVA) መሠረት የተማሪን ተሳትፎ እንደ የምርጫ ሠራተኞች ወይም ረዳቶች ለማበረታታት
፣ በምርጫ ሂደት ውስጥ የተማሪን ፍላጎት ለማሳደግ ፣ የክልል እና የአከባቢ መስተዳድሮች ተማሪዎችን እንደ የምርጫ
ሠራተኞች እንዲጠቀሙ ለማበረታታት የተፈቀደ ፕሮግራም።
High School District (የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዲስትሪክት)
ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አካባቢያዊ አስተዳደር ጂኦግራፊያዊ አሃድ። ከተመረጡት የቦርድ አባላት ጋር ልዩ ዓላማ
ያለው የመንግስት አካል ነው።
Hold an Election (ምርጫ ያካሂዱ)
የመንግሥት ባለሥልጣን ምርጫን በሚያስተዳድርበት ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውል ቃል።
Hold Elections (ምርጫዎችን ያካሂዱ)
የመንግሥት ባለሥልጣናት ምርጫን በሚያስተዳድሩበት ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውል ቃል።
Hold Hearings (ችሎቶችን ይካሄዱ)
አንድ ግለሰብ ወይም ድርጅት ጉዳዩን የሚገልጽበት ፣ የአስተዳደር አለመግባባቶችን የሚፈታ ፣ በተጋጭ ወገኖች መካከል
ድርድርን የሚያመቻች ፣ ሕጋዊ ውሳኔዎችን የሚያወጣበትን ሂደት ኤጀንሲ የሚያመለክት መሆኑን ለማመልከት።
Hold Office (ስልጣንን መረከብ)
በሕዝብ ቢሮ ውስጥ ቃለ መሃላ የፈፀመውን እና አሁን በቦታው ላይ እያገለገለ ያለውን ግለሰብ ለመግለጽ የሚያገለግል
ቃል።
Home Rule (የቤት ደንብ)
የሰዎች- ከተሞችን ፣ መንደርን ፣ የከተማ መርከቦችን ወይም ሌሎች የአከባቢ ወረዳዎች የራሳቸውን መንግስታዊ
መዋቅር የማቋቋም እና የመቀየር መብት።
Home Rule Charter (የቤት ደንብ ቻርተር)
በአንዳንድ ግዛቶች የቤት አስተዳደር ግዛቶች በመባል ይታወቃሉ ፣ የክልሉ ሕገ መንግሥት ማዘጋጃ ቤቶች እና/ወይም
አውራጃዎች እራሳቸውን እንደፈለጉ ለማስተዳደር ሕጎችን የማውጣት ችሎታ ይሰጣቸዋል (የክልሉን እና የፌዴራል ሕገ
መንግሥቶችን እስከታዘዙ ድረስ)። ቻርተሩ የዚያ አካል ሕጎችን እና ደንቦችን የሚገልጽ የጽሑፍ ሰነድ ነው።
Home Rule City (የቤት ደንብ ከተማ)
የመንግሥት እና የአካባቢ ሕጎችን ቅርፅ የሚገልጽ ቻርተር ያፀደቀ ከተማ ነው።
House of Representatives (የተወካዮች ምክር ቤት)

የዩናይትድ ስቴት ኮንግረስ የታችኛው ምክር ቤት ሴኔት በላይኛው ምክር ቤት ጋር በመሆን። በአንድነት የዩናይትድ
ስቴትስ ብሔራዊ የሁለትዮሽ ሕግ አውጪን ያዘጋጃሉ። የምክር ቤቱ ጥንቅር በአሜሪካ ሕገ መንግሥት አንቀጽ አንድ
ተመሠረተ።
House Seat (የተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ)
የአሜሪካ ተወካዮች ምክር ቤት የምርጫ ተወካዮች ከተመረጡባቸው 435 ክልሎች አንዱ።

I
Internal Audit Log (የውስጥ ኦዲት ምዝግብ ማስታወሻ)
በድምጽ መስጫ ማሽኑ ላይ ነዋሪ የሆነ የሰው ሊነበብ የሚችል መዝገብ ፣ የዚያ ማሽን ሥራዎችን ሁሉ ለመከታተል
ይጠቀም ነበር። ይህ ምዝግብ ክስተቱን የሚያመለክት እና በማሽኑ የተከናወነውን እያንዳንዱ እንቅስቃሴ እና መቼ
እንደተከሰተ ይመዘግባል።
Internet Voting (የኢንተርኔት ምርጫ)
ድምጽ የተሰጠው የድምፅ መስጫ ወይም የመራጮች መረጃ ፓኬት በኢሜይል ወይም በኢንተርኔት የተደገፈ
ማመልከቻን በመጠቀም።
Interoperability (በይነተግባራዊነ)
ከተለያዩ የስርዓት ውቅሮች ጋር ከተለያዩ አምራቾች እና መሣሪያዎች የመጡ ስርዓቶች እርስ በእርስ መገናኘት
የሚችሉበት መጠን።
Interpreter (አስተርጓሚ)
በተለያዩ ቋንቋዎች ለሚገናኙ ሰዎች የሚተረጎም።
Interruption of The Voting Process (የምርጫ ሂደት መቋረጥ)
የድምፅ መስጫ መሣሪያዎች ውድቀቶች ፣ በቂ ያልሆነ አቅርቦቶች ፣ አደጋዎች ወይም ድምጽን የሚከለክል ማንኛውም
ነገር።
Intrusion Detection System (IDS) (ጣልቃ የመግባት ስርዓት (IDS))
የተጠረጠረውን የደህንነት ጥሰትን ፣ የፖሊሲ ጥሰትን ወይም በአውታረ መረቡ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል
ሌላ መግባባት የሚያገኝ እና ሪፖርት የሚያደርግ የሃርድዌር ወይም የሶፍትዌር መተግበሪያ።
Invalidate Your Vote (ድምጽዎን ልክ ያልሆነ ያድርጉ)
ድምጽዎን ወደ መጨረሻው የምርጫ ውጤት የማይቆጠር ፣ ስህተት ወይም ማስቀረት።
Irregularities (ሕገ -ወጥነት)
ትክክል ያልሆነ ወይም ተቀባይነት የሌለው ነገር ፣ ለምሳሌ ህጎች ፣ ህጎች ወይም የተለመዱ የአሠራር መንገዶች
ካልተከበሩ።
Issue (ርዕሰ ጉዳይ)
በይፋዊ መንገድ ለአንድ ሰው የሆነ ነገር ለመስጠት።

Issue (To Issue A Vote) (እትም (ድምጽ ለመስጠት))
ኦፊሴላዊ ባለሥልጣን ፣ የምርጫ ጸሐፊ ወይም የምርጫ ሠራተኛ ለመራጭ ድምጽ ለመስጠት ሲሰጥ።

J

Judge (ዳኛ)
የምርጫ ቦታ ወይም የምርጫ ሂደት ፣ የምርጫ ዳኛ በመባልም ትክክለኛ እና ሥርዓታዊ ድምጽ የመስጠት ኃላፊነት
ያለው ባለሥልጣን።
Judicial Candidate (የዳኝነት እጩ)
ለዳኝነት ጽ / ቤት እጩ ተወዳዳሪ።
Judicial District (የዳኝነት ወረዳ)
አንድ ግዛት ከተከፋፈሉበት ቋሚ ወረዳዎች አንዱ ፣ እያንዳንዱ ወረዳ የዳኝነት እጩዎችን ይመርጣል።
Judicial Offices (የፍትህ ቢሮዎች)
የሕዝብ የዳኝነት አቋም ፣ ሕጉን ለሚያስተዳድር ባለሥልጣን።
Judicial Retention Election (የዳኝነት ማቆያ ምርጫ)
አንድ መራጭ (አብዛኛውን ጊዜ ዳኛ) ለሌላ የሥልጣን ዘመን እንዲቆይ መራጮች የሚጠየቁበት ምርጫ። ተቃዋሚው
የማይገጥመው የቢሮው ባለቤት መቶ በመቶ መራጮች በቦታው ላይ መቆየት እንደሌለባቸው ካመለከቱ ከቦታው
ይወገዳሉ።

K

Key Management (ቁልፍ አስተዳደር)
በመቆለፊያዎቹ የሕይወት ዘመን ሁሉ መፈጠራቸውን ፣ ማከማቻቸውን ፣ መመሥረታቸውን ፣ ግብአታቸውን እና
ውጤታቸውን እና ዜሮ ማድረጋቸውን (zeroization) ጨምሮ በስውር ቁልፎች እና ሌሎች ተዛማጅ የደህንነት
መለኪያዎች (ለምሳሌ ፣ የይለፍ ቃላት) አያያዝን የሚመለከቱ እንቅስቃሴዎች።

L

Language Assistance (የቋንቋ ድጋፍ)
የድምፅ አሰጣጥ መብቶች ሕግ ማንበብና መጻፍ እና ቋንቋን መሠረት ያደረገ የድምፅ አሰጣጥ ብቃቶችን ወይም ቅድመ
ሁኔታዎችን ያወጣል። ክፍል 203 በአላስካ ተወላጅ ፣ በአሜሪካ ሕንዳዊ ፣ በእስያ እና በስፓኒሽ ቋንቋ አናሳ ዜጎች ላይ ሰፊ
የድምፅ አሰጣጥ መድልዎን ይገነዘባል እና ከምርጫ ሂደቱ ጋር የተዛመዱ የአናሳ ቋንቋ ቁሳቁሶችን እና እርዳታን
በመፈለግ እሱን ለማስወገድ ይፈልጋል - በቃል እና/ወይም በጽሑፍ - ለአናሳ ቋንቋዎች ቡድኖች። 4 (ሠ) እና 208 ን
ጨምሮ ሌሎች የ VRA ክፍሎች ለቋንቋ ተደራሽነትም ተገቢ ናቸው። እ.ኤ.አ. በ 2006 የምርጫ መብቶች ሕግ በጣም
በቅርቡ እንደገና መስጠቱ ክፍል 203 ን እስከ 2032 ያራዘመ ሲሆን ውሳኔዎች በየ 10 ዓመቱ በ 10 ምትክ እንዲሆኑ
ተስተካክለዋል።
Language Minority Citizens (የቋንቋ አናሳ ዜጎች)
የድምፅ አሰጣጥ መብቶች ድንጋጌ የቋንቋ አናሳ ድንጋጌዎች የሚሸፍን ግዛት ወይም የፖለቲካ ንዑስ ክፍል የምዝገባ
ወይም የድምፅ ማስታወቂያዎችን ፣ ቅጾችን ፣ መመሪያዎችን ፣ እገዛን ወይም የምርጫ ሂደቱን የሚመለከቱ ሌሎች
ቁሳቁሶችን ወይም መረጃዎችን ፣ የምርጫ ወረቀቶችን ጨምሮ በሚሰጥበት ጊዜ ፣ የሚመለከተው አናሳ ቡድን ቋንቋ
እንዲሁም በእንግሊዝኛ ቋንቋ። የተሸፈኑ የቋንቋ አናሳዎች በአሜሪካ ሕንዶች ፣ በእስያ አሜሪካውያን ፣ በአላስካ

ተወላጆች እና በስፔን -ቅርስ ዜጎች ብቻ የተገደቡ ናቸው - ኮንግረስ በፖለቲካው ሂደት እንቅፋቶች አጋጥሟቸዋል።
Lawful Permanent Resident (ሕጋዊ ቋሚ ነዋሪ)
በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በቋሚነት እንዲኖሩ በሕግ የተፈቀደላቸው ዜጎች ያልሆኑ።
Legal Holiday (ሕጋዊ በዓል)
በሕግ የተቋቋመ እና አብዛኛውን ጊዜ በዓመቱ ውስጥ የማይሠራ ቀን ነው።

Legislative Initiative Amendment (የሕግ አውጪ ተነሳሽነት ማሻሻያ)
ሕግን ለማሻሻል ሀሳብ የሚያቀርብ የድምፅ መስጫ ልኬት።
Legislative Ratification (የሕግ ማፅደቅ)
የአንድ ሕግ መደበኛ ማረጋገጫ ተግባር ወይም ሂደት።
Lever Voting Machine (የሌቨር ድምጽ መስጫ ማሽን)
በአካላዊ የድምፅ መስጫ ሳይጠቀሙ ድምጾቹን ከፍ በሚያደርግ የመቁጠር ዘዴ ውስጥ የመራጩን ምርጫ በቀጥታ
በሜካኒካዊ ሌቨር በሚንቀሳቀሱ መቆጣጠሪያዎች በኩል በቀጥታ የሚዘግብ ማሽን።
Lieutenant Governor (ምክትል ገዥ)
በአላስካ እና በዩታ ግዛቶች ውስጥ ከፍተኛ የምርጫ ባለሥልጣን።
Life Cycle (የህይወት ኡደት)
ስርዓቶች ከጽንሰ -ሀሳብ እስከ ጡረታ የሚያልፉትን ደረጃዎች የሚለየው የስርዓት ምህንድስና ጽንሰ -ሀሳብ።
ከእያንዳንዱ የሕይወት ዑደት ጋር የተያያዙ የተለያዩ ስጋቶች እና እንቅስቃሴዎች አሉ።
Limited Ballot (የተገደበ የምርጫ ካርድ)
ከአንዳንድ ጋር የድምፅ መስጫ ፣ ግን ሌሎች መራጮች በምርጫ ላይ ድምጽ የመስጠት መብት ያላቸው ሁሉም
ውድድሮች አይደሉም።
List of Registered Voters (የተመዘገቡ መራጮች ዝርዝር)
የመምረጥ መብት ለማግኘት እንደ ቅድመ ሁኔታ አንድ መራጭ በሚኖርበት የምርጫ ዝርዝር ላይ የተመዘገቡ
ግለሰቦች ዝርዝር።
Local (Local Government) (አካባቢያዊ (አካባቢያዊ መንግሥት))
የመንግስት ግዛቶች ከክልል ደረጃ በታች - ካውንቲ ፣ ከተሞች ፣ ወረዳዎች ፣ አውራጃዎች እና አድባራትን ጨምሮ።
Local Measures (አካባቢያዊ እርምጃዎች)
በመራጮች ድምጽ እንዲፀድቅ ወይም ውድቅ ለማድረግ በአከባቢው መንግሥት ደረጃ አዲስ ሕግ ፣ ድንጋጌ ወይም
ቻርተር ለማውጣት ፣ ለማሻሻል ወይም ለመሻር የቀረበ ሀሳብ።
Logic and Accuracy (L&A) Testing (የሎጂክ እና የትክክለኛነት (L&A) ምዘና)
መሣሪያዎች ወይም ሥርዓቶች በምርጫ ውስጥ ከመጠቀማቸው በፊት ዓላማቸው የተበላሹ መሣሪያዎችን እና ተገቢ
ያልሆነ የምርጫ ተኮር ቅንጅትን ለመለየት ዓላማ ያለው የመሣሪያዎች እና የሥርዓት ዝግጁነት ሙከራዎች። የሕግ
አውራጃዎች የእያንዳንዱን የድምፅ አሰጣጥ ዘይቤ ትክክለኛነት ለመፈተሽ እና ሊቻል የሚችል እያንዳንዱ ትክክለኛ እና
ልክ ያልሆነ የመራጭ ምርጫ በቴክኖሎጂም ሆነ በሕጋዊ መንገድ በድምጽ መስጫ ሥርዓቱ ሊያዝ ወይም ሊስተናገድ
እንደሚችል መወሰን ያስፈልጋል። የምርጫ ባለሥልጣናት ምርጫ ከመጀመሩ በፊት የሥርዓቱን እና መሣሪያዎቹን እንደ
የሥርዓት አሠራር የማዘጋጀት ሂደት እና ከማንኛውም የክልል ሕጎች ጋር የሚስማማ የምርጫ ሂደት ከመደረጉ በፊት የ
L&A ፈተናዎችን ያካሂዳሉ።
Logical Correctness (ሎጂካዊ ትክክለኛነት)
ለተሰጠው ግብዓት የኮምፒተር ፕሮግራም የፕሮግራሙን ዝርዝር ሁኔታ የሚያረካ እና አስፈላጊውን ውጤት
የሚያመርት ሁኔታ።
Look at Both Side of Your Ballot (የምርጫ ካርድዎን ሁለቱንም ጎን ይመልከቱ)
የድምፅ መስጫ መመሪያዎች የምርጫ ውድድሮች በአንድ የድምፅ መስጫ ፊት እና ጀርባ ላይ ሊታዩ እንደሚችሉ
የሚያስታውሱ መራጮች።

Low/No Dexterity Mode (ዝቅተኛ/ቅልጥፍና ሁኔታ የለም)
አንድ ወይም ሁለቱ እጆች ሳይጠቀሙ ወይም ዝቅተኛ ቅልጥፍና ላላቸው የመራጮች ተደራሽነት ባህሪዎች ያለው
የመስተጋብር ሁኔታ።

M

Machine-Readable Mark (ማሽን-ሊነበብ የሚችል ምልክት)
በአንድ ስካነር ለማወቅ መስፈርቶችን በሚያሟላ የወረቀት ምርጫ ምርጫ ቦታ ላይ ምልክት ያድርጉ።

Machine-Unreadable Mark (ማሽን-የማይነበብ ምልክት)
እንደ ተነባቢ ወይም እንደ ስካነር ሊታወቅ የማይችል እና የሰውን ፍርድ የሚፈልግ የወረቀት ድምጽ መስጫ የውድድር
ምርጫ ቦታ ላይ ምልክት ያድርጉ።
Magisterial District (ማጅስቴሪያል አውራጃ)
አንድ ግዛት ከተከፋፈሉበት ቋሚ ወረዳዎች አንዱ ፣ እያንዳንዱ አውራጃ የማጅስቴሪያል እጩዎችን ይመርጣል።
Magisterial District Judge (የማጅስቴሪያል አውራጃ ዳኛ)
ሕጉን የሚያስተዳድር የሲቪል ባለሥልጣን ወይም ተራ ዳኛ ፣ በተለይም ጥቃቅን ወንጀሎችን የሚመለከት እና ለከባድ
ጉዳዮች የመጀመሪያ ችሎት የሚይዝ ፍርድ ቤት የሚያካሂድ።
Mail Ballots (Noun) (የፖስታ ካርዶች (ስም))
በድምጽ መስጫ ቦታ በአካል ሳይገኝ የምርጫ ድምጽ መስጠት። የተላኩ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች በተለምዶ
ለመራጮች ይላካሉ ፣ ነገር ግን ከምርጫ ጽ / ቤት በመላኪያ ሊሰጡ ይችላሉ። በሥልጣኑ ላይ በመመስረት ፣ በፖስታ
የተላኩ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች በፖስታ ፣ በመያዣ ሳጥን ወይም በአካል ሊመለሱ ይችላሉ። የተላኩ የድምፅ መስጫ
ወረቀቶች በፖስታ እና በሌሉ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ጋር ተመሳሳይ ናቸው።
Mail Ballots (Verb) (የፖስታ ካርዶች (ግስ))
የዩ.ኤስ. ፖስታ አገልግሎትን በመጠቀም ለመራጮች ድምጽ የመስጠት ሂደት።
Mail-In Voter Registration Form (በመልዕክት ውስጥ የመራጮች ምዝገባ ቅጽ)
የድምፅ መስጫ በፖስታ እንዲላክላቸው አንድ መራጭ የሚጠቀምበት ቅጽ።
Mailed Ballot Election (የተላከ የድምፅ መስጫ ምርጫ)
የተላከ የድምፅ መስጫዎችን በመጠቀም ሙሉ በሙሉ የሚካሄድ ምርጫ ወይም በአካል የመምረጥ አማራጮችን
የማይሰጥ ወይም በአካል የመምረጥ አማራጭ ውስን የሆነ።
Mailed Ballot Precinct (የተላከ የድምፅ መስጫ ቦታ)
በአካል የመምረጥ አማራጮችን የማይሰጥ የምርጫ ክልል።
Mailing Address (የፖስታ መላኪያ አድራሻ)
አንድ ሰው ደብዳቤ ከሚቀበልበት አድራሻ ፣ አንድ ሰው ከሚኖርበት አድራሻ የተለየ ሊሆን ይችላል።
Majority (አብዛኛው)
ከግማሽ በላይ።
Majority of The Votes (አብዛኛው ድምፅ)
ከተሰጡት ድምጾች ከግማሽ በላይ።
Majority of Voters (ብዙ መራጮች)
ከግማሽ በላይ መራጮች።
Majority Party (የአብዛኛው ፓርቲ)
በአንድ የሥልጣን ክልል ውስጥ ከጠቅላላው ድምጽ ዝቅተኛውን መቶኛ የሚቀበል የፖለቲካ ፓርቲ ወይም አንድን
መንግሥት ለመቆጣጠር ወይም ለአሸናፊው ፓርቲ ዋና ተቃዋሚ ለመሆን በቂ ጥንካሬ ያለው።
Majority Voting (የብዙዎች ድምጽ መስጠት)
አሸናፊው እጩ ከተሰጡት ድምጾች ከግማሽ በላይ እንዲያገኝ የሚጠይቅ የድምፅ ልዩነት። እጩ ተወዳዳሪ ሙሉ በሙሉ

ካላሸነፈ ፣ በሁለቱ ከፍተኛ ድምፅ ባገኙ መካከል ሁለተኛ ዙር ምርጫ ሊካሄድ ይችላል።
Make Void (ባዶ ማድረግ)
ወደ መጨረሻው የምርጫ ውጤት የማይቆጠር ድምጽን የሚያመጣ ስህተት ፣ ስህተት ማድረግ ፣ መቅረት ወይም ሆን
ተብሎ የሚደረግ ድርጊት።

Malware (ማልዌር)
በስርዓቱ ምስጢራዊነት ፣ ታማኝነት ወይም ተገኝነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድር ያልተፈቀደ ሂደት ለማከናወን
የታሰበ ሶፍትዌር ወይም ፍርምዌር። ለምሳሌ ፣ ቫይረስ ፣ ትል ፣ ትሮጃን ፈረስ ወይም አስተናጋጅን የሚጎዳ ሌላ ኮድ ላይ
የተመሠረተ አካል። ስፓይዌር እና አንዳንድ የአድዌር ዓይነቶች የማልዌር ምሳሌዎች ናቸው።
Mandate (ግዴታ)
ኦፊሴላዊ ወይም ሥልጣናዊ ትእዛዝ ፣ ብዙውን ጊዜ በሕግ አውጪ ወይም በአፈጻጸም ትእዛዝ።
Manual Tabulation of Ballots (የድምፅ መስጫ ወረቀቶች በእጅ መታተም)
በሰው የምርጫ ወረቀት ላይ የምርጫ ወረቀቶችን እና/ወይም ምርጫዎችን በመቁጠር።
Manually-Marked Paper Ballot (በእጅ ምልክት የተደረገበት የወረቀት ምርጫ)
የጽሑፍ ዕቃን በመጠቀም በመራጭ ምልክት የተደረገበት የወረቀት ካርድ። የወረቀት ድምጽ መስጫው ገለልተኛ
የመራጮች ማረጋገጫ ሰነድ ነው።
Mark (ምልክት )
የሰነድን አፈፃፀም በሚወክል ወይም የድምፅ መስጫ ምርጫን የሚያመለክት በፊርማው የተሠራ ማንኛውም
ምልክት።
Marked Ballot (ምልክት የተደረገበት የምርጫ ካርድ)
የመራጮች ምርጫዎችን የያዘ የምርጫ ካርድ።
Marking Device (ምልክት ማድረጊያ መሣሪያ)
በኤሌክትሮኒክ በይነገጽ ላይ የውድድር አማራጮችን እንዲመረጥ እና እንዲገመግም የሚፈቅድ እና የመራጩን ምርጫ
ሌላ ዘላቂ መዝገብ የማያደርግ መሣሪያ።
Marksense (ማርክስሴንስ)
በአንድ ወይም በሁለቱም የምርጫ ካርድ ወይም በተከታታይ ካርዶች ላይ በተሰየሙ የድምፅ መስጫ መስኮች ላይ
በተደረጉ ምልክቶች አማካይነት ድምጾች የሚመዘገቡበት ሥርዓት። የምልክት መረዳት (Marksense) ስርዓቶች የድምፅ
መስጫዎቹን ለማንበብ የኦፕቲካል ስካነር ወይም ተመሳሳይ ዳሳሽ ሊጠቀሙ ይችላሉ። ኦፕቲካል ስካን በመባልም
ይታወቃል።
Master Voter Registration List (ዋና የመራጮች ምዝገባ ዝርዝር)
የተመዘገቡ መራጮች በአንድ ፣ ዩኒፎርም ፣ ኦፊሴላዊ ፣ በኮምፒዩተር በክልል ወይም በአከባቢ ምዝገባ የውሂብ ጎታ
ውስጥ የተያዙ የመራጮች ዝርዝር።
Measure (ሃሳባዊ እርምጃ)
በመራጮች ድምጽ ለማፅደቅ ወይም ላለመቀበል በድምፅ መስጫው ላይ የተቀመጠ አዲስ ሕግ ወይም የሕገ
መንግሥት ማሻሻያ የማውጣት ሀሳብ።
Measure Information (የሃሳባዊ እርምጃ መረጃ)
በምርጫ ድምጽ ለማፅደቅ ወይም ላለመቀበል በድምፅ መስጫው ላይ ስለ አዲስ ሕግ ወይም የሕገ መንግሥት ማሻሻያ
መረጃን የያዘ የምርጫ ቁሳቁስ ክፍል።
Measure Register (የሃሳባዊ እርምጃ መመዝገቢያ)
በአንድ የተወሰነ የድምፅ መስጫ ጉዳይ ላይ የተሰጡትን ጠቅላላ ድምጾች የሚያንፀባርቅ መዝገብ።
Mechanical Lever Voting Machine (የሜካኒካል ሌቨር ድምጽ መስጫ ማሽን)

በአካላዊ የድምፅ መስጫ ሳይጠቀሙ ድምጾቹን ከፍ በሚያደርግ የመቁጠር ዘዴ ውስጥ የመራጩን ምርጫ በቀጥታ
በሜካኒካዊ ሌቨር በሚንቀሳቀሱ መቆጣጠሪያዎች በኩል በቀጥታ የሚዘግብ ማሽን።
Memory Card (የማህደረ ትውስታ ካርድ)
ዲጂታል መረጃን ለማከማቸት የሚያገለግል የኤሌክትሮኒክ የመረጃ ማከማቻ መሣሪያ ፣ በተለይም ፍላሽ ማህደረ
ትውስታን ይጠቀማል።
Method of Application (የትግበራ ዘዴ)
ድምጽ ለመስጠት እንዲመዘገቡ በርካታ የአተገባበር ዘዴዎች ለሕዝብ ይገኛሉ።

Midterm Election (የመካከለኛ ጊዜ ምርጫ)
በፕሬዚዳንታዊ ምርጫዎች መካከል የሚደረጉ ምርጫዎች።
Military Voting (የወታደራዊ ድምጽ መስጠት)
በንቃት አገልግሎት ውስጥ የደንብ አገልግሎቶች አባል ፣ ሠራዊትን ፣ የባህር ኃይልን (navy)፣ የአየር ኃይልን ፣ የባህር
ኃይልን (marine corps )፣ የባህር ዳርቻ ጥበቃን እና የንግድ መርከብ የባህር ኃይል፣ እና የትዳር ጓደኞቻቸውን እና
ጥገኞቻቸውን ጨምሮ።
Military Voting Assistance Officer (የውትድርና ድምጽ ረዳት ኦፊሰር)
የድምፅ አሰጣጥ ድጋፍ ኦፊሰሮች (VAOs) ወታደራዊ እና የውጭ አገር መራጮች የመምረጥ መብቶቻቸውን እንዲረዱ ፣
ቀሪ ድምጽን እንዴት እንደሚመዘገቡ እና ትክክለኛ ወገንተኛ ያልሆነ የድምፅ አሰጣጥ መረጃ እና ድጋፍ እንዲያገኙ
ይሰራሉ። ቪኤኦዎች የደንብ ልብስ አገልግሎቶች ፣ ሲቪሎች ወይም የውጭ አገር የአሜሪካ ዜጎች ድርጅቶች አባላት ሊሆኑ
ይችላሉ።
Minimum Standards (ዝቅተኛ መመዘኛዎች)
ተቀባይነት ያለው ዝቅተኛው የጥራት ወይም የስኬት ደረጃ።
Minimum Voting Age (ዝቅተኛ የድምፅ መስጫ ዕድሜ)
በሕዝብ ምርጫ ድምጽ ለመስጠት ብቁ ከመሆኑ በፊት አንድ ሰው ሊያገኘው የሚገባው በሕግ የተቋቋመ ዕድሜ።
Minor Party (አናሳ ፓርቲ)
እንደ ትልቅ ፓርቲ እውቅና ለመስጠት መስፈርቶችን የማያሟላ የፖለቲካ ፓርቲ ፣ ግን በሌላ መልኩ እውቅና የተሰጠው
እጩዎቹ የተወሰነውን የድምፅ መቶኛ ወይም በአቤቱታ ሂደት ስላገኙ ነው።
Mismarked (የተሳሳተ ምልክት የተደረገበት)
የመራጮች ምርጫ በመጨረሻው የምርጫ ውጤት ላይ እንዳይቆጠር የሚያደርግ ስህተት ፣ ጥፋት ፣ ስርዝ-ድልዝ
ወይም ሆን ተብሎ የሚደረግ ድርጊት።
Mixed Ticket (የተቀላቀለ ትኬት)
ለእያንዳንዱ ውድድር እስከሚፈቀደው ከፍተኛ ድረስ የፓርቲ አባልነት ሳይኖር መራጮች የመረጧቸውን እጩዎች
የሚመርጡበት የምርጫ ካርድ።
Mock Election (የይስሙላ ምርጫ)
ወጣቶችን በዋነኝነት እንዴት እንደሚመርጡ የሚያስተምር ከፓርቲ ያልሆነ ትምህርታዊ ዝግጅት።
Modified Closed Primary (የተሻሻለ ዝግ የመጀመሪያ ደረጃ)
የክልል ፓርቲዎች ያለ የፖለቲካ ፓርቲ አጋርነት የተመዘገቡ መራጮች በቀዳሚ ምርጫቸው [እንዲሳተፉ መፍቀድ
አለመቻላቸውን እንዲወስኑ የሚያስችል የመጀመሪያ ምርጫ።
Modified Open Primary (የተቀየረ ክፍት የመጀመሪያ ደረጃ)
የክልል ፓርቲዎች ያለ የፖለቲካ ፓርቲ አጋርነት የተመዘገቡ መራጮች በቀዳሚ ምርጫቸው [እንዲሳተፉ መፍቀድ
አለመቻላቸውን እንዲወስኑ የሚያስችል የመጀመሪያ ምርጫ።
Monitor and Device Controller (ተቆጣጣሪ እና የመሣሪያ መቆጣጠሪያ)
ተጠቃሚዎች ምርጫዎችን እንዲያደርጉ የሚያስችል የድምፅ-ንክኪ በይነገጽ።
Motor Voter (የሞተር መራጭ)
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በተለምዶ «የሞተር መራጭ ሕግ» በመባል የሚታወቀው ይህ ድርጊት ግዛቶች በሞተር ተሽከርካሪ ፈቃድ መስጫ ጽ /
ቤቶቻቸው (በብዙ ግዛቶች DMV በመባል ይታወቃሉ) ለመምረጥ የመመዝገብ እድል እንዲያገኙ ይጠይቃል። ሕጉ
በተጨማሪ ክልሎች ለአካል ጉዳተኞች አገልግሎቶችን ለመስጠት እና በዋናነት ለአካል ጉዳተኞች አገልግሎቶችን በሚሰጡ
ቢሮዎች የመንግሥት ምዝገባን በሚሰጡ ጽ / ቤቶች የመራጮች ምዝገባ እንዲያቀርቡ ያስገድዳል። NVRA
በተጨማሪም በመመዝገቢያ ዝርዝር ጥገና ላይ መመሪያዎችን ይሰጣል፣እንዲሁም መራጮች እንዴት ከጥቅሎች
እንደሚወገዱ ገደቦችን ያስቀምጣል።
Multi-Member District (ባለብዙ አባል ወረዳ)
ከአንድ ይልቅ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ተወካዮች በሕጋዊ አካል ውስጥ የምርጫ ወረዳ ወይም የምርጫ ክልል።
Multi-Seat Contest (ባለብዙ መቀመጫ ውድድር)
በርካታ እጩዎች የሚወዳደሩበት ውድድር ፣ እስከተወሰነ የመቀመጫ ብዛት ድረስ። መራጮች ከተጠቀሰው የእጩዎች
ብዛት በላይ ድምጽ ሊሰጡ ይችላሉ።
Municipal (ማዘጋጃ ቤት)
በኒው ኢንግላንድ ግዛቶች ፣ በኒው ዮርክ እና በዊስኮንሲን ካልሆነ በስተቀር ከተማው ፣ ወረዳ ፣ መንደር ወይም ከተማን
የሚመለከት ፣ ከተማ የሚለው ስም የካውንቲውን ወይም የስቴቱን ንዑስ ክፍል የሚያመለክት።
Municipal Ballot (የማዘጋጃ ቤት ድምጽ መስጫ)
ለእጩዎች የድምፅ አሰጣጥ ወይም ከማዘጋጃ ቤት አስተዳደር አካል ጋር የተዛመዱ እርምጃዎች።
Municipal Bond Election (የማዘጋጃ ቤት ማስያዣ ምርጫ)
የማዘጋጃ ቤት መንግሥት ዕዳ እና ግዴታ በወለድ የሚከፈልበትን ተጨማሪ ወጪ ለማጽደቅ የቀረበው ሀሳብ ለማፅደቅ
ወይም ላለመቀበል በድምፅ መስጫ ወረቀቱ ላይ ይታያል።
Municipal Elections (የማዘጋጃ ቤት ምርጫዎች)
በማዘጋጃ ቤት የበላይ አካል ውስጥ የእጩዎች እና እርምጃዎች መደበኛ ምርጫ።
Municipal School District (የማዘጋጃ ቤት ትምህርት ቤት ዲስትሪክት)
የአንደኛ ደረጃ ወይም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አካባቢያዊ አስተዳደር ጂኦግራፊያዊ አሃድ።
Municipal Water District (የማዘጋጃ ቤት ውሃ ወረዳ)
የአከባቢ መስተዳድር ጂኦግራፊያዊ ክፍል የውሃ እና የፍሳሽ ፍላጎቶችን ለአንድ ማህበረሰብ የማቅረብ ተግባርን
መስጠት።
Municipality (ማዘጋጃ ቤት)
በኒው ኢንግላንድ ግዛቶች ፣ ኒው ዮርክ እና ዊስኮንሲን ውስጥ ካልሆነ በስተቀር ከተማ ፣ ወረዳ ፣ መንደር ወይም ከተማን
የሚመለከት ፣ ከተማ የሚለው ስም የካውንቲውን ወይም የስቴቱን ንዑስ ክፍል የሚያመለክት።

N

National (ብሔራዊ)
በፌዴራል መንግሥት ባለቤትነት ወይም ጥበቃ የሚደረግለት።
National Association Of Secretaries Of State (NASS) (የመንግሥት ጸሐፊዎች ብሔራዊ ማህበር (NASS))
ከአሜሪካ ግዛቶች እና የግዛት ጸሐፊዎች የተውጣጡ የሕዝብ ባለሥልጣናት ወገንተኛ ያልሆነ የባለሙያ ድርጅት።
National Association Of State Election Directors (NASED) (የመንግሥት ምርጫ ዳይሬክተሮች ብሔራዊ
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ማህበር (NASED))
የክልል የምርጫ ዳይሬክተሮች እና የአሜሪካ ግዛቶች እና የግዛት አስተዳዳሪዎች ወገንተኛ ያልሆነ የሙያ ማህበር።
National Certification Test Report (የብሔራዊ ማረጋገጫ ፈተና ሪፖርት)
የምርጫ ስርዓት ገለልተኛ ሙከራ ውጤቶች የምርጫ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ቁጥር ለአሜሪካ የምርጫ ረዳት
ኮሚሽን ባቀረበው የምርጫ ላብራቶሪ።
National Certification Testing (ብሔራዊ የምስክር ወረቀት ፈተና)
የምርጫ ሥርዓቱ ምርመራ እና ምርመራ ሥርዓቱ የብሔራዊ ማረጋገጫ መስፈርቶችን አፈፃፀም እና ሌሎች
መስፈርቶችን የሚያሟላ መሆኑን እና ከራሱ ዝርዝር መግለጫዎች ጋር የሚስማማ መሆኑን ለመወሰን።
National Change of Address Program (NCOA) (የብሔራዊ የአድራሻ ለውጥ ፕሮግራም (NCOA))
ለዩኤስፒኤስ የአድራሻ ለውጥ ያደረጉ የግለሰቦችን ፣ ቤተሰቦችን እና የንግድ ድርጅቶችን ስሞች እና አድራሻዎች ያካተተ
ወደ 160 ሚሊዮን የሚጠጋ ቋሚ የአድራሻ (COA) መዛግብት ደህንነቱ የተጠበቀ የውሂብ ስብስብ። የምርጫ
አስፈፃሚዎች በመራጮች ምዝገባ የውሂብ ጎታዎቻቸው ውስጥ መዝገቦችን ለማዘመን NCOA ን ይጠቀማሉ።

68

National Convention (ብሔራዊ ኮንቬንሽን)
የፕሬዚዳንታዊ ዕጩን ለመምረጥ የግዛት እና የግዛት ፓርቲዎች የሚሰበሰቡበት ስብሰባ።
National Institute of Standards and Technology (NIST) (የብሔራዊ ደረጃዎች እና ቴክኖሎጂ ተቋም (NIST))
የፌዴራል ድርጅት የድምፅ አሰጣጥ ሥርዓትን ደረጃዎች ለማዳበር የመርዳት ኃላፊነት ተሰጥቶታል። NIST ለተለያዩ
ቴክኖሎጂዎች መስፈርቶችን ያዳብራል እንዲሁም ይጠብቃል። የ NIST ሳይንቲስቶች ለምርጫ ሥርዓቶች የሚመረመሩ
መስፈርቶችን በማዘጋጀት የዩኤስ የምርጫ ድጋፍ ኮሚሽንን ይረዳሉ።
National Party Convention (ብሔራዊ ፓርቲ ኮንቬንሽን)
የፕሬዚዳንታዊ ዕጩን ለመምረጥ የግዛት እና የግዛት ፓርቲዎች የሚሰበሰቡበት ስብሰባ።
National Presidential Nominating Convention (ብሔራዊ ፕሬዝዳንታዊ የመሾም ስምምነት)
A በመጪው የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እጩዎችን ለማቅረብ በየአራት ዓመቱ የስቴት እና የግዛት ፓርቲዎች
በአሜሪካ ውስጥ የሚገናኙበት ስብሰባ። ይህ ዕጩዎቹ ብሔራዊ ኮንቬንሽኑ ከመከፈቱ በፊት እንዲወስኑ ያስችላቸዋል።
National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP) (ብሔራዊ በፈቃደኝነት ላቦራቶሪ እውቅና
ፕሮግራም (NVLAP))
በብሔራዊ ደረጃዎች እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት (NIST) የሚንቀሳቀሰው ብሔራዊ ፈቃደኛ የላቦራቶሪ ዕውቅና መርሃ
ግብር።
National Voter Registration Act Of 1993 (NVRA)[Also Known As The “Motor Voter Act"] (የ 1993 ብሔራዊ
የመራጮች ምዝገባ ሕግ (NVRA) [እንዲሁም «የሞተር መራጮች ሕግ» በመባልም ይታወቃል)
በተለምዶ «የሞተር መራጭ ሕግ» በመባል የሚታወቀው ይህ ድርጊት ግዛቶች በሞተር ተሽከርካሪ ፈቃድ መስጫ ጽ /
ቤቶቻቸው (በብዙ ግዛቶች ዲኤምቪ በመባል ይታወቃሉ) ለመምረጥ የመመዝገብ እድል እንዲያገኙ ይጠይቃል። ሕጉ
በተጨማሪ ክልሎች ለአካል ጉዳተኞች አገልግሎቶችን ለመስጠት እና በዋናነት ለአካል ጉዳተኞች አገልግሎቶችን በሚሰጡ
ቢሮዎች የመንግሥት ምዝገባን በሚሰጡ ጽ / ቤቶች የመራጮች ምዝገባ እንዲያቀርቡ ያስገድዳል። NVRA
በተጨማሪም በመመዝገቢያ ዝርዝር ጥገና ላይ መመሪያዎችን ይሰጣል እና መራጮች እንዴት ከጥቅሎች እንዴት
እንደሚወገዱ ገደቦችን ያስቀምጣል።
No Excuse Absentee Voting (ቀሪ ድምጽ ለመስጠት ምንም ሰበብ የለም)
ማንኛውም የተመዘገበ መራጭ ያለገደብ የቀረ ድምጽ መስጫ ለመጠየቅ በሚችልበት ጊዜ ጥቅም ላይ የዋለ ቃል።
Nominate (ሹመት)
አንድ ግለሰብ ለመንግሥት መሥሪያ ቤት እንዲታሰብ ሀሳብ ለማቅረብ።
Nominated Officials (የተሾሙ ባለሥልጣናት)
ለመንግሥት መሥሪያ ቤት ሹመት እንዲታሰብ የቀረቡ ወይም ወደ አጠቃላይ ወይም ወደ ሁለተኛ ዙር ምርጫ
ለመግባት የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ ላይ በቂ ድምጽ ያገኙ ግለሰቦች። ይህ ቃል ፓርቲውን ለአሜሪካ ፕሬዝዳንት እጩ
አድርጎ ለመወከል በብሔራዊ ፓርቲ ኮንፈረንስ ላይ በክፍለ ግዛት እና በግዛት ፓርቲዎች የተመረጡ ግለሰቦችንም
ሊያመለክት ይችላል።
Nominating Petition (የስያሜ አቤቱታን )
በምርጫ ወረቀቶች ላይ የእጩዎችን ስም ለመጠየቅ በተመዘገቡ መራጮች የተፈረመ መደበኛ የጽሑፍ ሰነድ።
Nomination (ሹመት)
ለመንግሥት መሥሪያ ቤት እንዲታሰብ የቀረበው ሂደት።
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Nomination Paper (የእጩነት ወረቀት)
በምርጫ መስጫ ወረቀቶች ላይ የእጩን ስም ለመጠየቅ በምርጫ ጽ / ቤት የተሰጠ መደበኛ የጽሑፍ ሰነድ።
Nominee (እጩ)
ለመንግሥት መሥሪያ ቤት እንዲታሰብ የቀረበው ግለሰብ።
Non-Accepted Ballots (ተቀባይነት የሌላቸው የምርጫ ወረቀቶች)
ወደ መጨረሻው የምርጫ ውጤት የማይቆጠር ድምጽን የሚያመጣ ጥፋት ፣ ስህተት ፣ መቅረት ወይም ሆን ተብሎ
የሚደረግ ድርጊት።
Non-Paper Media (የወረቀት ያልሆነ ሚዲያ)
መረጃ የሚከማችበት ፣ ግን እንደ ወረቀት ወይም የታተመ ሚዲያ ፣ እንደ ማይክሮ ሚዲያ (ማይክሮ ፊቼ እና ማይክሮ
ፊልም) ወይም የኮምፒተር ሃርድ ድራይቭስ ያሉ ማንኛውም ዓይነት ሚዲያ።
Non-Partisan (ወገንተኛ ያልሆነ)
ከፖለቲካ ፓርቲ ጋር ግንኙነት የሌለው።
Nonpartisan Primary (ወገንተኛ ያልሆነ የመጀመሪያ ደረጃ)
በፓርቲ ባልሆኑ ውድድሮች ውስጥ የእጩዎችን መስክ ለማጥበብ የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ መካሄድ።
Non-Party-Specific Contest (ፓርቲ ያልሆነ-ተኮር ውድድር)
በዚያ ውድድር ውስጥ የመምረጥ ብቃት ከፖለቲካ ፓርቲ አባልነት ነፃ የሆነበት ውድድር።
Noncompliance (አለመታዘዝ)
አንድን ነገር ለማክበር አለመቻል ወይም አለመቀበል (እንደ ህግ ወይም ደንብ)።
Nondiscriminatory (አድሏዊ ያልሆነ)
ፍትሃዊ እና ሚዛናዊ።
None of The Above (ከላይ ያለው የለም)
በአንዳንድ አውራጃዎች ወይም ድርጅቶች ውስጥ የድምፅ መስጫ አማራጭ ፣ መራጩ በድምጽ መስጫ ውድድር
ውስጥ የሁሉንም ዕጩዎች አለመስማማትን እንዲያመለክት ለማስቻል የተነደፈ።
Nonpartisan Canvas Board (ወገንተኛ ያልሆነ የከንቫስ ቦርድ)
የግለሰቦች ቡድን ወይም የፓርቲ አባልነት ወይም ያልታወቀ የፓርቲ አባልነት ፣ የተወሰኑ ህጎችን እና ሂደቶችን በመከተል
አብረው የሚሰሩ ፣ የምርጫ ቁሳቁሶችን ለማጠናቀር ፣ ለመገምገም እና ለማረጋገጥ።
Nonpartisan Election (ወገንተኛ ያልሆነ ምርጫ)
ከፓርቲ ውጭ በሆኑ ውድድሮች ውስጥ ከእጩዎች ጋር ምርጫ ተካሄደ።
Nonpartisan Office (ወገንተኛ ያልሆነ ጽ / ቤት)
እጩዎች ያለፖለቲካ ፓርቲ አባልነት የሚወዳደሩበት የተመረጠ ቢሮ።
Nonpartisan Office Declaration of Candidacy 9ወገንተኛ ያልሆነ የቢሮ እጩ መግለጫ)
ለፓርቲ ባልሆነ የመንግስት መስሪያ ቤት እጩ ለመሆን አስፈላጊውን የወረቀት ሥራ የማጠናቀቅ ተግባር።
Nonvolatile Memory (የማይነቃነቅ ማህደረ ትውስታ)
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ኃይል ሳይተገበር መረጃ ላልተወሰነ ጊዜ የሚቀመጥበት ማህደረ ትውስታ። ROMs እና PROMs የማይለዋወጥ ትውስታ
ምሳሌዎች ናቸው።
Not Contested (አልተወዳደረም)
ለምርጫ ከተዘጋጁ ክፍት መቀመጫዎች ይልቅ ብዙ ግለሰቦች ዕጩ ለመሆን ሲያስገቡ።
Notarized Statement (የኖተራይዝድ መግለጫ)
ሰነዱን የሚፈርሙትን ሁሉ ማንነት የሚያረጋግጥ እና ሰነዱን በማኅተም የሚያረጋግጥ ባለሥልጣን የሆነ በ በመንግስት
የታወቀ ውሎች እና ሰነዶችን የሚያጸድቅ አዋዋይ የተረጋገጠ ሰነድ።
Notice (ማስታወሻ)
የአንድ ድርጅት ዓላማ ፣ ድርጊት ወይም አስታዋሽ ማስታወቂያ።
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Notice of Clarification (የማብራሪያ ማስታወቂያ)
በምርጫ ረዳት ኮሚሽን (EAC) የምርጫ ስርዓት ማረጋገጫ ወይም የምርጫ ስርዓት ምርመራ ላብራቶሪ (VSTL)
ፕሮግራሞች መስፈርቶች እና ሂደቶች ላይ ተጨማሪ መመሪያ እና ማብራሪያ የሚሰጥ ሰነድ። ከድምጽ መስጫ ስርዓት
የሙከራ ላቦራቶሪ ወይም ከ EAC የተመዘገበ አምራች ላቀረበው የማብራሪያ ጥያቄ NOCs ሊሰጥ ይችላል። EAC
አጠቃላይ ማብራሪያዎችን አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ የማብራሪያ ማስታወቂያ ሊያወጣ ይችላል።
Notice of Disposition (የአቋም መግለጫ)
የአንድ ጉዳይ የመጨረሻ እልባት ፣ እና ከአንድ ኤጀንሲ የተገለጹ ውሳኔዎችን በመጥቀስ።
Notice of Election (የምርጫ ማስታወቂያ)
ስልጣን ያለው የመንግስት ባለስልጣን ምርጫ በተወሰነ ጊዜ እና በልዩ ህጎች እና ህጎች መሠረት እንደሚካሄድ ለሕዝብ
ማሳወቂያ ሲያቀርብ ጥቅም ላይ የሚዉል።
Notice to Voters (ማስታወቂያ ለድምጽ ሰጪዎች)
ከምርጫ ጽ / ቤት ስለ ምርጫ ፣ የመራጮች ምዝገባ ወይም የምርጫ ሂደት ኦፊሻል ግንኙነት።
Notices of Noncompliance (አለመታዘዝ ማስታወቂያዎች)
አንድ ደንብ እና ደንብ ከተጣሰ ከኤጀንሲ ኦፊሸላዊ ግንኙነት

O

Oath (መሀላ)
አንድ ሰው የሚናገረውን ወይም ያ ሰው የሚናገረውን እውነት ከልብ የሚያረጋግጥ ነው።
Oath of Office (የቢሮ መሀላ)
አንድ ሰው የመንግሥት ሥልጣን ከመያዙ ጋር ለተያያዙት ግዴታዎች ፣ ኅላፊነቶች እና ግዴታዎች ሕዝባዊ ቁርጠኝነት
ለማድረግ መሐላ ወይም ማረጋገጫ።
Observational Test (የታዛቢ ምርመራ)
ረዳት ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ መራጩ ሊረጋገጥ የሚችል የወረቀት መዝገብ በትክክል ይመረታል የሚል
እምነት እንዲኖር በእውነተኛ መራጮች በምርጫ ወቅት በምርጫ መሣሪያዎች ላይ የተከናወነ የአሠራር ሙከራ።
ለተመልካች ምርመራ የተጋለጡ መሣሪያዎች ለመደበኛ የድምፅ መሰብሰብ ያገለግላሉ። የተሰበሰቡት ድምጾች
በምርጫው ቆጠራ ውስጥ ተካትተዋል።
Observers (ታዛቢዎች)
የምርጫ ቦታዎችን መክፈት እና መዝጋት ፣ ድምጽ መስጠትን ፣ የውጤቶችን ቆጠራ እና ማሰባሰብን ወይም ሌላ
ማንኛውንም የምርጫ ክፍል የሚከታተሉ ግለሰቦች።
Office (ቢሮ)
ማንኛውም የፌዴራል ፣ የግዛት ፣ የካውንቲ ፣ ከተማ ፣ ደብር ፣ ወረዳ ፣ ማዘጋጃ ቤት ፣ ትምህርት ቤት ፣ ወረዳ ወይም
ሌላ የመንግስት አቋም።
Office Holder (የቢሮ ባለቤት)
በሕዝብ ቢሮ ውስጥ ቃለ መሀላ የፈፀመውን እና አሁን በቦታው ላይ እያገለገለ ያለውን ግለሰብ ለመግለጽ የሚያገለግል
ቃል።
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Office of The Registrar Of Voters (የመራጮች መዝገብ ቤት ጽ / ቤት)
ምርጫን ወይም የምርጫ ሂደቱን የማስተዳደር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Officer (መኮንን)
በሕዝብ ቢሮ ውስጥ ቃለ መሀላ የፈፀመውን እና አሁን በቦታው ላይ እያገለገለ ያለውን ግለሰብ ለመግለጽ የሚያገለግል
ቃል።
Official (ኦፊሻል)
(1) ጽሕፈት ቤትን ፣ ቦታን ወይም አደራን በተመለከተ ወይም የተዛመደ (2) ቢሮ መያዝ - ሥልጣን መያዝ
Official Ballot (ኦፊሻል የምርጫ ካርድ)
በአንድ የተወሰነ ምርጫ ውስጥ ውሳኔ ለመስጠት የሁሉም ውድድሮች ኦፊሴላዊ አቀራረብ። በወረቀት ወይም
በኤሌክትሮኒክ ቅርጸት ፣ መራጮች የመራጭ ምርጫዎቻቸውን የሚያሳዩበት ዘዴ።
Official Ballot Card (ኦፊሻል የምርጫ ካርድ)
ኦፊሴላዊ ካርድ ወይም በድምፅ መስጫ ወረቀቱ በማጣቀሻ ፣ በአንድ ወይም በብዙ መስሪያ ቤቶች ውስጥ የእጩዎች
ስም ወይም አንድ ወይም ከዚያ በላይ መለኪያዎች የድምፅ መስጫ ርዕሶች ወይም የታተሙባቸው ካርዶች ብዛት።
Official Ballot Card Secrecy Sleeve (ኦፊሻል የምርጫ ካርድ ምስጢራዊ ስሊቭ)
አንድ መራጭ የድምፅ መስጫውን እንዴት ምልክት እንዳደረገ ምስጢራዊነትን ለመጠበቅ የድምፅ መስጫ ወረቀትን
የሚያካትት ወረቀት ፣ ፖስታ ወይም አቃፊ።
Official Envelope (ኦፊሻል ፖስታ)
የድምፅ መስጫዎችን ለማጓጓዝ ወይም ለማሸግ ያገለገሉ ኦፊሴላዊው የውስጥ ፣ የውጭ እና ምስጢራዊ ፖስታዎች።
Official Party Affiliation List (ኦፊሻል የፓርቲ ግንኙነት ዝርዝር)
ለመምረጥ ወይም ለመፈቀድ ቅድመ ሁኔታ እንደ አንድ የምርጫ ዝርዝር ላይ በፓርቲ አባልነት የተመዘገቡ ግለሰቦች
ዝርዝር።
Official Roster of Voters (መራጮች ኦፊሴላዊ ዝርዝር)
የመምረጥ መብት ለማግኘት እንደ ቅድመ ሁኔታ አንድ መራጭ በሚኖርበት የምርጫ ዝርዝር ላይ የተመዘገቡ
ግለሰቦች ዝርዝር።
Official Sample Ballot (ኦፊሻል ናሙና የምርጫ ካርድ)
ለመራጭ መራጮች የተወሰነ መረጃ ያለው የመራጮች ምሳሌ። የናሙና የምርጫ ደብተሮች ብዙውን ጊዜ እንደ
የመራጭ ምርጫ ቦታ እና ሰዓታት ፣ ስለ እጩዎች መረጃ ፣ ጥያቄዎች እና ለድምጽ መስጫ መመሪያዎች ተጨማሪ
የምርጫ መረጃ ይሰጣሉ።
Online Registration (የመስመር ላይ ምዝገባ)
የመስመር ላይ የመራጮች ምዝገባ በመሠረቱ ከባህላዊ ወረቀት-ተኮር ሂደት ጋር ተመሳሳይ ሂደትን ይከተላል ፣ ይህም
አዲስ መራጮች ለምርጫ አስፈፃሚዎች የሚቀርብ የወረቀት ቅጽ ይሞላሉ ፣ ነገር ግን የወረቀት ማመልከቻ ከመሙላት
ይልቅ ፣ መራጩ በኢንተርኔት በኩል ቅጽ ይሞላል። ጣቢያ ፣ እና ያ ወረቀት አልባ ቅጽ በኤሌክትሮኒክ መንገድ ለምርጫ
አስፈፃሚዎች ይቀርባል። በአብዛኛዎቹ ግዛቶች ማመልከቻው በኤሌክትሮኒክ መንገድ ይገመገማል። ጥያቄው ትክክል
መሆኑን ከተረጋገጠ አዲሱ ምዝገባ በስቴቱ የመራጮች ምዝገባ ዝርዝር ውስጥ ይጨመራል።
Open Primary (ክፈት የሆነ የመጀመሪያ ደረጃ )
የፖለቲካ አቋማቸው ምንም ይሁን ምን ማንኛውም መራጮች የሚሳተፉበት የመጀመሪያ ምርጫ። አንዳንድ ክልሎች
መራጮች በምርጫ ቦታው የፓርቲ ድምጽ መስጫ ምርጫቸውን በይፋ እንዲያሳውቁ ይጠይቃሉ ፣ ከዚያ በኋላ
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የምርጫ ሠራተኛው ተገቢውን የድምፅ መስጫ ይሰጣል ወይም ያነቃቃል። ሌሎች ግዛቶች መራጮች የፓርቲ ድምጽ
መስጫ ምርጫን በድምጽ መስጫ ድንኳን ግላዊነት ውስጥ እንዲያደርጉ ይፈቅዳሉ።
Open Records (መዝገቦችን ይክፈቱ )
እንደ ምስጢራዊ የማይቆጠሩ እና በአጠቃላይ የመንግስትን ባህሪ የሚመለከቱ ሰነዶች ወይም መረጃዎች።
Open Source (ክፍት ምንጭ)
የቅጂ መብት ባለቤቱ ሶፍትዌሩን የማጥናት ፣ የመቀየር እና የማሰራጨት መብቶችን ለማንኛውም ሰው እና
ለማንኛውም ዓላማ የማሰራጨት መብቱን በሚሰጥበት ፈቃድ (ኮርስ) የኮምፒውተር ሶፍትዌር ከምንጩ ኮዱ (የሰው
ሊነበብ የሚችል ኮድ) ጋር ይገኛል። ክፍት ምንጭ ሶፍትዌር በትብብር ሕዝባዊ በሆነ መንገድ ሊዘጋጅ ይችላል። ክፍት
ምንጭ ሶፍትዌሮችን የያዙ የድምፅ መስጫ እና የምርጫ ሥርዓቶች ያንን ሶፍትዌር በበርካታ ባለሙያ እና አማተር
ፕሮግራም አድራጊዎች ገምግመዋል። ክፍት ምንጭ ስርዓቶች ብዙውን ጊዜ ነፃ አይደሉም እና እንደ ሌሎች ሶፍትዌሮች
በተለምዶ ፈቃድ አላቸው። ስርዓቶች ሙሉ በሙሉ ክፍት ምንጭ ሊሆኑ ይችላሉ ወይም የሶፍትዌራቸው ክፍት ምንጭ
ክፍል ብቻ ሊኖራቸው ይችላል።
Operating System (የአሰራር ሂደት)
የኮምፒተር ስርዓትን ሃርድዌር የሚቆጣጠር እና በመሣሪያው ላይ ለተጫነው የመተግበሪያ ሶፍትዌር መገልገያዎችን እና
አገልግሎቶችን የሚሰጥ የፕሮግራሞች ስብስብ። ስርዓተ ክወናዎች የትኛው ስሪት እንደተጫነ ለማመልከት ውስብስብ
የመልቀቂያ ስሪት ቁጥሮችን ይጠቀማሉ እና ደህንነትን እና ተግባራዊነትን ለመጠበቅ ተደጋጋሚ ጥገናዎችን ወይም
ዝመናዎችን ይፈልጋሉ። በምርጫ ጽ / ቤት ውስጥ የሶፍትዌር ክለሳዎችን ማስተዳደር ለስርዓተ ክወናው እንዲሁም
ለትግበራ ሶፍትዌሮች ዝመናዎችን በጥንቃቄ ማስተባበርን ይጠይቃል።
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Operation Manual (የአሠራር መመሪያ)
አንድ ድርጅት ለአባላት እና ለሠራተኞች ተግባራቸውን በትክክል እና ምክንያታዊ በሆነ መንገድ እንዲያከናውን መመሪያ
የሚሰጥበት ሰነድ። ሸቀጦችን ለማምረት እና አገልግሎቶችን ለማቅረብ ሥራዎችን በደህና ለማከናወን የተረጋገጡትን
መደበኛ የአሠራር ሂደቶች ይመዘግባል።
Operational Environment (የአሠራር አከባቢ)
ለድምጽ መስጫ መሣሪያዎች ሥራ የሚያስፈልጉ ሁሉም ሶፍትዌሮች ፣ ሃርድዌር (መገልገያዎችን ፣ የቤት እቃዎችን እና
መገልገያዎችን ጨምሮ) ፣ ቁሳቁሶች ፣ ሰነዶች እና የምርጫ ሠራተኞች ፣ የጥገና ኦፕሬተር ፣ የምርጫ ሠራተኛ እና
መራጭ የሚጠቀሙበት በይነገጽ።
Opponent (ተቃዋሚ)
ለቢሮዎች ሌሎች እጩዎች የተለየ ፓርቲ አባል የሆኑ ወይም የተለየ ዓላማ ወይም ፖሊሲ ያላቸው።
Oppose (መቃወም)
የሚቃወም ወይም አለመስማማት።
Optical Scan (የጨረር ቅኝት)
ወረቀቶችን መቃኘት እና ድምጾችን መቁጠር የሚችል የምርጫ ስርዓት። አብዛኛዎቹ የቆዩ የኦፕቲካል ቅኝት ስርዓቶች
የድምፅ መስጫውን በትክክል ለመፈተሽ የኢንፍራሬድ (IR) የፍተሻ ቴክኖሎጂን እና የምርጫ ጊዜያትን የጊዜ ሰሌዳ
ምልክቶች በመጠቀም ይጠቀማሉ። አዲስ (ዲጂታል) የኦፕቲካል ቅኝት ስርዓቶች እንዲሁ በሠንጠረዥ እንደተቀመጡ
የድምፅ መስጫዎችን ምስሎች ሊይዙ ይችላሉ።
Optical Scan Ballots (የኦፕቲካል ስካን ድምፅ መስጫ ወረቀቶች)
በድምፅ መስጫ ወረቀቱ ላይ የታተሙ ወይም ተለይተው የተገለጹበት ካርድ ወይም አንድ ወይም ከዚያ በላይ ለሆኑ
ቢሮዎች የእጩዎች ስም ወይም የአንድ ወይም ከዚያ በላይ መለኪያዎች የድምፅ መስጫ ርዕሶች ፣ ይህም በኦፕቲካል
ላይ ሊቀርብ የሚችል ካርድ ወይም በርካታ ካርዶች ስካነር።
Optical Scan System (የጨረር ቅኝት ስርዓት)
በአንድ ወይም በሁለቱም ጎኖች በተሰየሙ የድምፅ መስጫ ኢላማዎች ውስጥ በተደረጉ ምልክቶች አማካይነት ድምጾች
የሚመዘገቡበት ሥርዓት። የኦፕቲካል ቅኝት ስርዓት የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን በመቃኘት እና ይዘቱን በመተርጎም
የምርጫ ወረቀቶችን ፣ አብዛኛውን ጊዜ ወረቀቶችን ያነባል እንዲሁም ያብራራል።
Order (ትዕዛዝ)
ሥልጣናዊ ትእዛዝ ፣ አቅጣጫ ወይም መመሪያ።
Order on The Ballot (ትዕዛዝ በድምጽ መስጫ ወረቀቱ ላይ)
በድምፅ መስጫ ላይ ውድድሮች እና እጩዎች የሚታዩበት ቅደም ተከተል።
Ordinance (ደንብ)
በአከባቢ ባለሥልጣን የተደነገገ የሕግ ክፍል።
Original Petition (የመጀመሪያ አቤቱታ)
ከተመዘገቡ መራጮች ፊርማዎችን ለመሰብሰብ ያገለገሉ ስለ እርምጃዎች ፣ ተነሳሽነቶች ፣ ሕዝበ ውሳኔዎች ወይም
እጩዎች መረጃ ያለው ዋና ሰነድ።
Out-Of-State (ከክልል ውጭ)
ከአንድ የተወሰነ ግዛት አካላዊ ወሰኖች ውጭ መሆን።
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Outer Envelope (የውጭ ፖስታ)
የቀረውን እና የፖስታ ካርዶችን ለማጓጓዝ የሚያገለግል ኦፊሴላዊ ፖስታ እና የመራጮችን ግላዊነት ይጠብቃል።
Overseas Ballot (የውጭ አገር የምርጫ ካርድ)
በውጭ አገር በንቃት አገልግሎት የአንድ ዩኒፎርም አገልግሎት አባል ወይም በውጭ አገር በሚኖር ሲቪል የተሰጠ
የድምፅ መስጫ።
Overseas Citizen (የውጭ አገር ዜጋ)
ከዩናይትድ ስቴትስ ውጭ በሌላ አገር የሚኖር ወይም የሚገኝ የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ።
Overseas Military Voter (የውጭ አገር ወታደራዊ መራጭ)
በንቃት አገልግሎት ውስጥ የደንብ አገልግሎት አባል ፣ ሠራዊትን ፣ የባህር ኃይልን (navy) ፣ የአየር ኃይልን ፣ የባህር
ኃይልን (marine corps) ፣ የባህር ዳርቻ ጥበቃን እና የንግድ የባህር መርከብ ፣ እና የትዳር ጓደኞቻቸውን እና
ጥገኞቻቸውን ጨምሮ። በገቢር አገልግሎት ውስጥ የደንብ ልብስ አገልግሎቶች አባላት የስቴቱ ቋሚ ነዋሪ የሆኑ እና
ለጊዜው ከአሜሪካ እና ከኮሎምቢያ ዲስትሪክት ወሰን ውጭ የሚኖሩ ፣ የግዛቱ ቋሚ ነዋሪ የሆኑ እና ከዩናይትድ ስቴትስ
እና ከኮሎምቢያ ዲስትሪክት ወሰን ውጭ ለጊዜው የሚኖሩት የዩናይትድ ስቴትስ የንግድ የባህር መርከብ አባላት ፤
እና/ወይም ሌሎች የግዛቱ ቋሚ ነዋሪ የሆኑ እና ከዩናይትድ ስቴትስ እና ከኮሎምቢያ ዲስትሪክት ክልል ውጭ ለጊዜው
የሚኖሩ - በሕግ በተደነገገው መሠረት ድምጽ ለመስጠት ብቁ የሆኑ እና የተመዘገቡ።
Overseas Voter (የውጭ አገር መራጭ)
ከዩናይትድ ስቴትስ ውጭ የሚኖር እና በዩናይትድ ስቴትስ በመጨረሻው የመኖሪያ ቦታ ላይ ድምጽ ለመስጠት ብቁ
የሆነ የአሜሪካ ዜጋ።
Overvote (ማሸነፍ /ከድምጽ በላይ/)
በውድድር ውስጥ በአንድ መራጭ የመረጡት ብዛት ከተፈቀደው ከፍተኛ ቁጥር በላይ በሚሆንበት ጊዜ።
Overvoting (ከመጠን በላይ ድምጽ መስጠት)
በውድድር ውስጥ ከሚፈቀደው ከፍተኛ የኤሌክትሮኖች ብዛት በላይ ድምጽ መስጠት።

P

Paper Ballot (የወረቀት ምርጫ)
በተለየ የምርጫ ሥርዓት ላይ በመመስረት ሁሉም የመራጮች ምርጫዎች በእጅ ምልክት የተደረገባቸው ወይም
የታተሙበት ወረቀት ፣ ቁራጭ ወረቀት፣የወረቀት ጥቅል ወይም ብዙ የካርድ ክምችት።
Paper Printout (በወረቀት ላይ ህትመት)
ከኮምፒዩተር ፣ ከስካነር ወይም ተመሳሳይ መሣሪያ መረጃ የታተመበት ወረቀት።
Paper Record (የወረቀት መመዝገብ)
በአንድ መራጭ በቀጥታ ሊረጋገጥ የሚችል የወረቀት ላይ ድምጽ መዝገብ።
Paper Ballot Sheet (የምርጫ ወረቀት ሉሆች)
አንድ ነጠላ ወረቀት ሆኖ የድምጽ መስጫ ወረቀት አካል የሚፈጥር። የምርጫ ወረቀቶቹ ብዙ ሉሆችን ሊይዙ ይችላሉ።
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Paper Trail (አባሪ ወረቀት)
የተከታታይ ክስተቶች ወይም የአንድ ሰው ወይም የድርጅት እንቅስቃሴዎች የጽሑፍ ማስረጃ የሚያቀርቡ ተከታታይ
ሰነዶች።
Paper-Based Voting System (በወረቀት ላይ የተመሠረተ የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት)
አንድ ወይም ከዚያ በላይ የድምፅ መስጫ ካርዶችን ወይም የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን በመጠቀም ድምጽን
የሚዘግብ ፣ ድምጾችን የሚቆጥር እና የድምፅ ቆጠራን የሚያቀርብ የድምፅ አሰጣጥ ሥርዓት።
Parallel Monitoring (ንጽጽራዊ ክትትል)
የምርጫ ቀን አጠቃቀምን በተቻለ መጠን በቅርብ በሚመስሉ ሁኔታዎች መሠረት በርካታ በዘፈቀደ የተመረጡ የድምፅ
መስጫ ጣቢያዎችን መፈተሽ ፣ ‹የሙከራ መራጮች› የታዩት ትክክለኛ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች እና ‹የሙከራ
መራጮች› የድምፅ አሰጣጥ ባህሪ ለመርማርዎች የሚታወቅ ሊሆን ይችላል እንድሁም እነዚህ የድምፅ መስጫ
ጣቢያዎች ከሚያቀርቧቸው እና ሪፖርት ከሚያደርጉት ውጤቶች ጋር ይነጻጸራል።
Parish (ክልል)
በሌሎች ሰተቶች ውስጥ ካለው ካውንቲ ጋር የሚዛመድ አነስተኛ የአስተዳደር ክልል፣ እንደ ሉዊዚያና ስቴት ያሉ።
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Partisan (ወገንተኛ)
የፓርቲያቸውን ፖሊሲዎች በጥብቅ የሚደግፉ ቁርጠኛ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት።
Partisan Election (ወገንተኛ ምርጫ)
እጩዎች እንደ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ሆነው ለቢሮዎች የሚወዳደሩበት ምርጫ ፣ ብዙውን ጊዜ የፓርቲያቸው
አባልነት በድምጽ መስጫው ላይ በጽሁፍ ይገለጻል።
Partisan Office (የወገንተኞች ጽ/ቤት)
እጩዎች እንደ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ሆነው የሚወዳደሩበት የተመረጠ ጽ/ቤት።
Partisan Office Declaration of Candidacy (የፓርቲ ወገን ጽ/ቤት የዕጩነት መግለጫ)
ለመንግሥት ጽ/ቤት የወገን ተወዳዳሪ ለመሆን አስፈላጊውን የወረቀት ሥራ የማጠናቀቅ ተግባር።
Partisan Primary (ወገንተኛ የመጀመሪያ ደረጃ)
የፖለቲካ ፓርቲዎች ለአጠቃላይ ወይም ለሁለተኛ ዙር ምርጫ እጩዎቻቸውን የሚመርጡበት ምርጫ።
Party (ፓርቲ)
በሀገራዊ ምርጫ ለመወዳደር እጩዎችን የሚያስተባብር ድርጅት። የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ስለ ፖለቲካ
ተመሳሳይ ሀሳቦች መኖራቸው የተለመደ ነው ፣ እናም ፓርቲዎች የተወሰኑ የርዕዮተ ዓለም ወይም የፖሊሲ ግቦችን
ሊያራምዱ ይችላሉ።
Party Affiliation (የፓርቲ ትስስር)
እጩ ወይም የተመረጠ ባለሥልጣን ከአንድ የተወሰነ ፓርቲ ጋር ያለውን ግንኙነት የሚያመለክት ነው ፣ የግድ ወደ አንድ
የተለየ የፍልስፍና እምነቶች ላይሆን ያችላል። ከድምጽ አሰጣጥ አንፃር ፣ ይህ ብዙውን ጊዜ የሚያመለክተው በሚታወቅ
የፖለቲካ ፓርቲ መመዝገብን ነው።
Party Candidate (የፓርቲ ዕጩ)
ለአንድ ፓለትካ ፓርቲ የተመረጠ ጽ/ቤት የምወዳደር ዕጩ።
Party Convention (የፓርቲ ስብሰባ)
የፕሬዚዳንታዊ ተመራጭ ለመምረጥ የስቴቶች እና የግዛቶች ፓርቲዎች የሚሰበሰቡበት ስብሰባ።
Party Designation (የፓርቲ ስያሜ)
የፖለቲካ ፓርቲዉ ከእጩዉ ስም ጋር በምርጫ ወረቀት ወይም በምርጫ ቁሳቁሶች ላይ ታትሞበት።
Party Enrollment (የፓርቲ ምዝገባ)
ለመምረጥ መመዝገብ እና የፖለቲካ ፓርቲ አባልነትን የመምረጥ ተግባር። ማስታወሻ ፣ አንዳንድ ስቴቶች በፓርቲ
ምርጫ መመዝገብን ያመለክታሉ ፣ እና መደበኛ ምዝገባ ወይም ትስስር አይደለም።
Party Label (የፓርቲ መለያ)
የፖለቲካ ፓርቲዉ ከእጩዉ ስም ጋር በምርጫ ወረቀት ወይም በምርጫ ቁሳቁሶች ላይ ታትሞበት።
Party Preference (የፓርቲ ምርጫ)
ለመምረጥ መመዝገብ እና የፖለቲካ ፓርቲ ፍላጎትን የመምረጥ ተግባር። ልብ ይበሉ፣ አንዳንድ ስቴቶች በፓርቲ
መመዝገብን እንደ ፓርቲ ምዝገባ ወይም አባልነት ያመለክታሉ።
Pattern Voting (የድምጽ መስጠት ንድፍ)
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በብዙ ውድድሮች ላይ የውድድር አማራጮችን ለመምረጥ የአንድን ሰው ማንነት ለሌላ ሰው ለማመልከት የታሰበ
ቅድመ ንድፍ ሀሳብ ነዉ። በእያንዳንዱ የታተመ CVR ውስጥ በቂ ምርጫዎች ካሉ የምርጫ ግላዊነትን ሊያሳጣ
ስለሚችል የድምፅ መዝገቦች ጣራ (CVR)ን የማተም ጉዳይ ሊሆን ይችላል።
Penetration Testing (ዘልቆ መግባት ሙከራ)
ተመራማሪዎች በስርዓት ውስጥ ተጋላጭነቶችን ለመፈለግ የሚያስችላቸው የግምገማ ዘዴ። እንደ የመራጮች ምዝገባ
ሥርዓት ያሉ የምርጫ ሥርዓቶች ለሳይበር ጥቃቶች ተጋላጭነታቸውን ለመወሰን በየጊዜው ወደ ዘልቆ መግባት
ሙከራዎች ይላካሉ። ብዕር ሙከራ ተብሎም ይጠራል።
People’s Veto Referenda (የሰዎች ቬቶ(የማገጃ ድምጽ) ሪፈረንዳ)
ቀደም ሲል በአስተዳደር አካል የፀደቀውና በዜግነት አቤቱታ በድምጽ መስጫ ላይ የተቀመጠዉን ሕግ የሚሽር ጽንስሀሳብ።
Permanent Absentee Application (ቋሚ የቀሪ ማመልከቻ)
ለሁሉም የወደፊት ምርጫዎች ቀሪ የድምጽ መስጫ ወረቀት በመልዕክት መላክያ አድረሻ ወድያዉ ለመቀበል
ማመልከት።
Permanent Absentee Voter (ቋሚ ቀሪ መራጭ)
ለሁሉም ምርጫዎች ድምጽ ለመስጠት የቀሪ የምርጫ ድምጽን ለመጠቀም ያመለከተ እና በአካባቢያቸው ውስጥ ቋሚ
ቀሪ መራጭ ለመሆን ብቃቱን ያሟላ መራጭ።
Permanent Absentee Voter Status (ቋሚ ቀሪ የመራጮች ሁኔታ)
መራጮች ሲያመለክቱ እና ለሁሉም ምርጫዎች የቀሪ የምርጫ ካርድ ለመጠቀም ብቁ በሚሆንበት ጊዜ የምርጫ
አስፈፃሚዎች የሚጠቀሙበት ቃል።
Permanent Advance Voter (ቋሚ የቅድሚያ መራጭ)
ከቋሚ ቀሪ መራጭ ጋር ተመሳሳይ ነዉ።
Personal Assistive Device (የግል ረዳት መሣሪያ)
አንዳንድ የአካል ጉዳት ያለበት ግለሰብ የምሸከመዉ ወይም የሚለብሰዉ መሣሪያ፣ ዋና ዓላማው ያንን እክል ለማካካስ
የሚረዳ ማለት ነው።
Persons with Disabilities (አካል ጉዳተኛ ሰዉ)
አካል ጉዳተኛ ማህበረሰብ በሰው-የመጀመሪያ ቋንቋ ምትክ ማንነት-የመጀመሪያ ቋንቋን ወደ መጠቀም በፍጥነት
እየተሻሻለ ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት የአካል ጉዳትን እንደ ዘር እና ጾታ የመታወቂያ ዋና አካል አድርጎ
ስለሚመለከተው ነው። አንዳንድ የማህበረሰቡ አባላት ፣ ለምሳሌ የአዕምሮ እና የእድገት እክል ያለባቸው ሰዎች ፣ ሰውየመጀመሪያ ቋንቋን ይመርጣሉ። በዚህ አምድ ውስጥ ቃላቱ በተለዋጭነት ጥቅም ላይ ውለዋል።
Petition (አቤቱታ)
ከተመዘገቡ መራጮች ፊርማዎችን ለመሰብሰብ ያገለገሉ ስለ እርምጃዎች ፣ ተነሳሽነቶች ፣ ሕዝበ ውሳኔዎች ወይም
እጩዎች መረጃ የያዘ ሰነድ።
Petition Drive (የአቤቱታ ተነሳሽነት)
ተነሳሽነትን ፣ እጩን ፣ ልኬትን ወይም ሕዝበ ውሳኔን ለመደገፍ በቂና ትክክለኛ ፊርማን ለመሰብሰብ የተደራጀ ጥረት።
Petition Fund (የአቤቱታ ፈንድ)
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ከአቤቱታ ጋር ለተያያዙ ዓላማዎች ገንዘብ የማሰባሰብ እና የማውጣት ተግባር።
Petition Signature Gathering (የአቤቱታ ፊርማ መሰብሰብ)
ለፕሮጀክቶች ፣ ለሪፈረንደምዎች ወይም ለእጩዎች ፊርማዎችን ከመራጮች ለመሰብሰብ የመሞከር ተግባር።
Petition Verification (የአቤቱታ ማረጋገጫ)
የምርጫ አስፈፃሚዎች የቀረቡትን አቤቱታዎች በተገቢው ቅፅ ላይ መሆናቸውን፣ የመራጮች ፊርማዎች ትክክለኛ
መሆናቸውን ፣ እና ዓላማውን ለማሳካት አስፈላጊው የፊርማዎች ቁጥር የቀረቡ መሆኑን ሲፈትሹ የሚጠቀሙበት ቃል
ነዉ ።
Physical Configuration Audit (PCA) (አካላዊ ውቅረት ኦዲት (PCA))
ለምስክርነት ምርመራ የቀረቡትን የድምፅ መስጫ ስርዓት አካላት ከአቅራቢው ቴክኒካዊ ሰነድ ጋር በማወዳደር እና
የቀረበው ሰነድ የብሔራዊ የምስክር ወረቀት መስፈርቶችን የሚያሟላ መሆኑን የሚያረጋግጥ የሙከራ ላቦራቶሪ
ምርመራ። የተረጋገጠው መለቀቅ ከተሞከሩት አካላት የተገነባ መሆኑን ለማረጋገጥ የአስፈፃሚውን ስርዓት ግንባታ
መመስከርን ያካትታል።
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PII
የሚከተሉትንም ጨምሮ - እንደ ስም ፣ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ፣ ቀን እና የትውልድ ቦታ ያሉ የግለሰቦችን ማንነት
ለመለየት ወይም ለመከታተል ሊያገለግል የሚችል የአንድ ግለሰብ ማንነት እንዲገኝ የሚረዳ መረጃ እና በኤጀንሲው
ስለተያዘ ግለሰብ ማንኛውም መረጃ። የእናቴ የመጀመሪያ ስም ፣ ወይም የባዮሜትሪክ መዛግብት ፤ ከግለሰብ ጋር
ሊገናኝ የሚችል ማንኛውም ሌላ መረጃ ፣ እንደ የህክምና ፣ የትምህርት ፣ የገንዘብ እና የቅጥር መረጃ።
Platform (መድረክ)
የታወጀ የፖለቲካ ፓርቲ ፣ የእጩ ወይም የቡድን ፖሊሲ።
Plebiscite (ህዝብ ዉሳኔ)
ቀደም ሲል በአስተዳደር አካል የወጣውን ፣ እና በዜግነት አቤቱታ በድምጽ መስጫ ላይ የተቀመጠውን ሕግ ለመሻር
የቀረበ ንድፈ-ሀሳብ።
Plurality (ብዙነት)
ከሌላው በበለጠ ለሚቀበለው ግን ፍጹም አብላጫ (ከ 50%በላይ) ላላገኘው እጩ የተሰጠው የድምፅ ብዛት።
Pointer (ጠቋሚ)
ውስን የእጅ አጠቃቀም ላላቸው ሰዎች፣ ገጾችን ማዞር፣ መሳል፣ እንደ የሰሌዳ ቁልፍ(ኪቦርድ) እገዛ ወይም የእርሳስ
መያዣን ጨምሮ ለእንቅስቃሴዎች መሣሪያን የመጠቀም አማራጭ ዘዴ የሚያቀርብ።
Pointing to The Candidate or Question on the Ballot (እጩውን መጠቆም ወይም በምርጫው ካርድ ላይ
ጥያቄ )
በተወሰኑ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ላይ መራጮች ሳጥኑ ውስጥ ከመሙላት ወይም X ምልክት ከማድረግ ይልቅ
የእጩን ወይም የመለኪያ ምርጫን የሚያመለክት የቀስት ራስ እና ጭራ ለማገናኘት አንድ መስመር እንዲስሉ
ይታዘዛሉ።
Political (ፖለቲካዊ)
(1) ስለ መንግሥት ወይም ስለ አንድ አገር የሕዝብ ጉዳዮች የሚመለከት። (2) በፖለቲካ ውስጥ የአንድ የተወሰነ ፓርቲ
ወይም ቡድን ሀሳቦችን ወይም ስልቶችን የሚመለከት።
Political Action Committee (PAC) (የፖለቲካ እርምጃ ኮሚቴ (PAC))
ከ FEC የቃላት መፍቻ - የፓርቲ ኮሚቴም ሆነ የእጩ ተወዳዳሪ ኮሚቴ ያልሆነ የፖለቲካ ኮሚቴን ለሚገልጽ የታወቀ ቃል
ነዉ። PAC በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የተቋቋሙ፣ የሚተዳደሩ ወይም በገንዘብ የሚደገፉ በድርጅት ወይም በሠራተኛ
ድርጅት የተለዩ የተከፋፈሉ ገንዘቦች (SSF) ተብለው ይጠራሉ። እንደዚህ ያለ የድርጅት ወይም የሠራተኛ ስፖንሰር
የሌለባቸው PAC ያልተገናኙ PAC ተብለው ይጠራሉ።
Political Appointee (የፖለቲካ ተሹዋሚ)
በፕሬዚዳንቱ ፣ በምክትል ፕሬዝዳንቱ ወይም በኤጀንሲው ኃላፊ የተሾመ ማንኛውም ሠራተኛ።
Political Caucus (የፖለቲካ ጉባዬ)
የፖለቲካ ፓርቲ አካባቢያዊ አባላት ለምርጫ በሚወዳደሩ እጩዎች መካከል ወይም በምርጫ ስብሰባ ላይ ለመገኘት
ተወካዮችን በመምረጥ ምርጫቸውን የሚያስመዘግቡበት ስብሰባ።
Political Disclaimer (የፖለቲካ ማስተባበያ)
በምርጫ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር የታተመ፣ የታየ ወይም የተሰራጨ በእጩ፣ ኮሚቴ ወይም ግለሰብ የሚከፈልበትን
ማንኛውንም የፖለቲካ ማስታወቂያ ማስያዝ ያለበት አስፈላጊ መረጃ።
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Political Organizations (የፖለቲካ ማስተባበያ)
በፖለቲካው ሂደት ውስጥ ራሱን የሚያሳትፍ ማንኛውም ድርጅት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችን፣ መንግስታዊ ያልሆኑ
ድርጅቶችን፣ ተሟጋች ቡድኖችን እና ልዩ የጥቅም ቡድኖችን ጨምሮ።
Political Party (የፖለቲካ ፓርቲ)
በአንድ ሀገር ምርጫ ለመወዳደር እጩዎችን የሚያስተባብር ድርጅት። የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ስለ ፖለቲካ
ተመሳሳይ ሀሳቦች መኖራቸው የተለመደ ነው፣ እናም ፓርቲዎች የተወሰኑ የርዕዮተ ዓለም ወይም የፖሊሲ ግቦችን
ሊያራምዱ ይችላሉ።
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Political Party Affiliation (የፖለቲካ ፓርቲ ትስስር)
እጩ ወይም የተመረጠ ባለሥልጣን ከአንድ የተወሰነ ፓርቲ ጋር ያለውን ግንኙነት የሚያመለክት ነው ፣ የግድ ወደ አንድ
የተለየ የፍልስፍና እምነቶች ላይሆን ይችላል። ከድምጽ አሰጣጥ አንፃር፣ ይህ ብዙውን ጊዜ በተፈቀደ የፖለቲካ ፓርቲ
ውስጥ የተመዘገቡ መራጮችን ያመለክታል።
Political Party Statements of Purpose (የፖለቲካ ፓርቲ የዓላማ መግለጫዎች)
የታወጀ የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም ቡድን ፖሊሲ።
Political Subdivision (የፖለቲካ ንዑስ ክፍል)
ማንኛውም የመንግሥት ክፍል ፣ እንደ አከባቢዎች እና ከተሞች ፣ የወረዳ ትምህርት ቤቶች፣ እና የወረዳ የውሃ እና ጥበቃ
ለመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ወይም በምርጫ ጉዳዮች ላይ ምርጫ የማድረግ ሥልጣን ያላቸዉ።
Politician (ፖለቲከኛ)
በፖለቲካ ውስጥ በሙያ የተሳተፈ ሰው፣ በተለይም ለተመረጠ ጽ/ቤት ባለቤት ወይም እጩ የሆነ።
Poll (የሕዝብ ድምፅ መስጫ)
(1) የመራጩን አስተያየት ሁኔታ ለመመርመር ወይም ለመመዝገብ። (2) በምርጫ ውስጥ ድምጽ የመስጠት ሂደት።
Poll Book (የሕዝብ ድምፅ መስጫ መጽሐፍ)
በምርጫ ላይ ድምጽ የመስጠት መብት ያለው የመራጮች ምዝገባ ፣ የምርጫ ድምጽ ከመስጠታቸው በፊት
መራጮችን ለማረጋገጥ እና ለመፈተሽ የሚያገለግል።
Poll Book Station (የሕዝብ ድምፅ መስጫ መጽሐፍ ጣቢያ)
ከብዙ ቀጠናዎች የምርጫ ወረቀቶችን እንደ ማዕከላዊ ሥፍራ ለመፈተሽ ፣ ለማስኬድ ወይም ለማቅረቢያ የሚያገለግል
ጣቢያ።
Poll Hours (የሕዝብ ድምፅ መስጫ ሰዓታት)
በምርጫ ቦታዎች ድምጽ ለመስጠት የመክፈቻ እና የመዝጊያ ጊዜዎች።
Poll List (የሕዝብ ድምፅ መስጫ ዝርዝር)
በምርጫ ላይ ድምጽ የመስጠት መብት ያለው የመራጮች ምዝገባ ፣ የምርጫ ድምጽ ከመስጠታቸው በፊት
መራጮችን ለማረጋገጥ እና ለመፈተሽ የሚያገለግል።
Poll Officer (የድምፅ መስጫ ኦፊሰር)
በምርጫ ቦታ ወይም በምርጫ ሂደት ላይ ትክክለኛ እና ሥርዓታዊ ድምጽ አሰጣጥ ላይ ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Poll Watcher (የሕዝብ ድምፅ መስጫ ተከታታይ)
የድምፅ መስጫ ቦታዎችን መክፈት እና መዝጋት እንድሁም የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱን የሚከታተሉ ግለሰቦች።
Poll Worker (የሕዝብ ድምፅ መስጫ ሠራተኛ)
በምርጫ ቦታ ወይም በምርጫ ሂደት ላይ ትክክለኛ እና ሥርዓታዊ ድምጽ አሰጣጥ ላይ ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Polling Location (የምርጫ ቦታ)
የምርጫ ቦታ አካላዊ አድራሻ።
Polling Place (የምርጫ ስፍራ)
መራጮች በአካል ድምጽ እንዲሰጡ የተመደቡበት ተቋም።
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Polling Place Assignment (የምርጫ ቦታ ምደባ)
ድምጽ ለመስጠት በተፈቀደላቸው የመራጮች ዝርዝር ውስጥ አንድ መራጭ እንድገኝ የተፈቀደለት የተቋሙ ሥፍራ።
የምርጫ ቦታዎች በመራጮች መኖሪያ አድራሻ ላይ የተመሰረቱ ሲሆን ጣቢያው ከአንድ ምርጫ ወደ ቀጣዩ ሊለወጥ
ይችላል።
Polling Place Officer (የምርጫ ቦታ ኦፊሰር)
በምርጫ ቦታ ወይም በምርጫ ሂደት ላይ ትክክለኛ እና ሥርዓታዊ ድምጽ አሰጣጥ ላይ ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Popular Vote (ታዋቂ መምረጥ)
በተመረጡ ተወካዮች ከተደረገው ድምጽ በተቃራኒ እዉቅና ባላቸው መራጮች ለተደረገው እጩ ወይም ጉዳይ ድምጽ
መስጠት።
Portable Document Format (PDF) (ተንቀሳቃሽ የሰነድ ቅርጸት (PDF))
ሰነዶችን ፣ ቅጾችን እና ሪፖርቶችን ለመፍጠር ፣ ለማጋራት እና ለማንበብ የሚያገለግል መደበኛ እና በተለምዶ ጥቅም ላይ
የዋለ የፋይል ቅርጸት። የፒዲኤፍ ፋይሎች እንደ Adobe Acrobat ባሉ አንባቢ ብቻ ሊከፈቱ እና ሊነበቡ ይችላሉ።
Position (አቀማመጥ)
(1) ተገቢው፣ የተስተካከለ ወይም የተለመደው ቦታ፤ ተወዳዳር ወይም እጩ በምርጫ ካርድ ላይ የሚታይበት ቦታ፣ (2)
ስለ አንድ የፖለቲካ እጩ፣ጉዳይ ወይም ፖሊሲ አስተያየት ወይም አንድ ሰው የሚያስበዉ።
Post-Election (ከምርጫ በኋላ)
ከምርጫ በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ የሚዛመዱ ወይም የሚከሰቱ።
Post-Election Procedures (የድህረ ምርጫ ሂደቶች)
ከምርጫ በኋላ የሚካሄዱ ሕጎች፣ ፖሊሲዎች እና አስተዳደራዊ ሂደቶች ብዙውን ጊዜ ከምርጫ ውጤቶች፣ ከኦዲት እና
ከማረጋገጫ ጋር ይዛመዳሉ።
Post-Election Tabulation Audit (ከምርጫ በኋላ ሰንጠራ ኦዲት)
የድህረ-ምርጫ ኦዲት የወረቀት መዛግብት ላይ የድምፅ ናሙና በእጅ መቁጠርን ያካተተ ፣ ከዚያ እነዚያን ቆጠራዎች
በመጀመሪያ የምርጫ ውጤቶች ትክክለኛነት ላይ እንደ ቼክ ሪፖርት የተደረገ ከተዛማጅ ድምጽ ጋር ማወዳደር እና
ትክክለኛ የእጅ ቆጠራዎች ልዩነቶችን ለመለየት የወረቀት መዛግብት እንደ ማመሳከሪያ መጠቀም።
Postage (የፖስታ ክፍያ)
የፖስታ አገልግሎትን ለመጠቀም የሚከፈል ክፍያ።
Postage Paid (የተከፈለበት ፖስታ )
የመላኪያ ወጪዎች ማህተሞችን ወይም የፍራንክ ማሽንን ከመጠቀም ይልቅ በሌላ መንገድ እንደተከፈሉ በአንድ ፖስታ
ላይ የማሳያ ቅጽ። አመላካቹ ብዙውን ጊዜ አንድ ፖስታ ከፊት በኩል ከላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ ይቀመጣል ፣ አለበለዚያ
ማህተሞች ባሉበት ቦታ ላይ ይጣበቃል።
Postage Stamp (የፓስታ ቴምብር)
በፖስታ ቤት ፣ በፖስታ አስተዳደር ወይም በሌላ የተፈቀደላቸው ሻጮች ፖስታ ለሚከፍሉ ደንበኞች የሚሰጥ ትንሽ
ወረቀት፣ ከዚያ ከማንኛውም የመልእክት ንጥል ፊት ወይም አድራሻ ጎን ማህተሙን-ፖስታ ወይም ሌላ የፖስታ ሽፋን- ያ
ለመላክ የፈለጉትን።
Postal Registration (የፖስታ ምዝገባ)
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በብዙ አገሮች በፖስታ አገልግሎቶች የሚሰጥ የፖስታ አገልግሎት ፣ ይህም የላኪውን የመልእክት ማረጋገጫ በፖስታ
ደረሰኝ በኩል የሚያረጋግጥ እና ጥያቄ ሲቀርብ ፣ አንድ ጽሑፍ እንደደረሰ ወይም የመላኪያ ሙከራ መደረጉን
በኤሌክትሮኒክ ማረጋገጥ።
Postmark (የፖስታ ምልክት)
በፖስታ፣በፓኬጅ፣በፖስታ ካርድ ወይም በመሳሰሉት ላይ የተለጠፈ የፖስታ ምልክት፣ ዕቃው በፖስታ አገልግሎት
እንክብካቤ ውስጥ የተሰጠበትን ቦታ፣ ቀን እና ሰዓት የሚያመለክት፣ ወይም አንዳንድ ጊዜ የት እና መቼ እንደደረሰ
ወይም ትራንዚት የሚያመለክት።
Pre-Clearance (ቅድመ-ማረጋገጫ ወረቀት)
በ 1965 በፌደራል የምርጫ መብቶች ድንጋጌ መሠረት በተወሰኑ ግዛቶች ወይም የፖለቲካ ምድቦች ውስጥ የተወሰኑ
የድምፅ አሰጣጥ ሂደቶች ለውጦች በአንድ የተወሰነ የፌዴራል ባለሥልጣን እስኪፀድቅ ድረስ በአንድ ስቴት ወይም
በፖለቲካ ንዑስ ክፍል ውስጥ ተግባራዊ ሊሆኑ አይችሉም። በ 1965 በፌዴራል የምርጫ መብቶች ሕግ መሠረት
የተወሰኑ ግዛቶች ወይም የፖለቲካ ምድቦች በድምጽ አሰጣጥ ሂደቶች ላይ የተወሰኑ ለውጦችን ለማድረግ መከተል
ያለባቸው ሂደት።
Pre-Election Procedures (ቅድመ ምርጫ ሂደቶች)
ከምርጫ በፊት የሚከናወኑ ሕጎች ፣ ፖሊሲዎች እና አስተዳደራዊ ሂደቶች ፣ ብዙውን ጊዜ ከእጩነት ማቅረቢያዎች ፣
ከድምጽ መስጫ ዝግጅት ፣ ከምርጫ
ማሽኖች አመክንዮ እና ትክክለኛነት ምርመራ ፣ ከምርጫ ሠራተኛ ሥልጠና እና በምርጫ ውስጥ ድምጽ ለመስጠት
ለመዘጋጀት ከሚያስፈልጉ ሌሎች ሁሉም ተግባራት ጋር ይዛመዳሉ።
Precandidacy (ቅድመ - ዕጩነት)
በሕዝብ ምርጫ የሚወሰን ማንኛውም ሰው ፣ ለማንኛውም የሕዝብ መሥሪያ ቤት ወይም የሥራ ቦታ ዕጩ ለመሆን
ብቁ ሆኖ ፣ ዕጩ ለመሆን የሚዘጋጅበት እና መዋጮዎችን ወይም ወጪዎችን የሚያደርግበት ፣ ወይም በግል ወይም
በሌላ ግለሰብ የሚሰጥበት ጊዜ።
Precinct (ቀጠና)
በዚያ አካባቢ በሕጋዊ መንገድ የሚኖሩት መራጮች ድምጽ ለመስጠት ብቁ የሚሆኑት የትኞቹ ውድድሮች እና ጉዳዮችን
ለመወሰን መሠረት ከሆነው ከተዛማጅ ጂኦግራፊያዊ አካባቢ ጋር የሚዛመድ የምርጫ አስተዳደር ክፍል።
Precinct Board (የቀጠናዉ ቦርድ)
በምርጫ ቦታ ወይም በምርጫ ሂደት ላይ ትክክለኛ እና ሥርዓታዊ ድምጽ መሰጠቱን ለመከታተል ኃላፊነት ያላቸው
የተወሰኑ ህጎችን እና ሂደቶችን በመከተል አብረው የሚሰሩ ግለሰቦች ቡድን።
Precinct Board Member (የቀጠናዉ የቦርድ አባል)
በምርጫ ቦታ ወይም በምርጫ ሂደት ላይ ትክክለኛ እና ሥርዓታዊ ድምጽ መሰጠቱን የመከታተል ኃላፊነት ያለው
ባለሥልጣን።
Precinct Captain (የቀጠናዉ ካፒቴን)
በአንድ በተወሰነ ጂኦግራፊያዊ አካባቢ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን የሚያደራጅ የፓርቲ መሪ።
Precinct Count (የቀጠና ቆጠራ)
እነዚያ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች በተሰጡበት በተመሳሳይ ቀጠና ውስጥ የድምፅ መስጫዎችን መቁጠር።
Precinct Count Optical Scan System (PCO) (የቀጠና ቆጠራ የጨረር ቅኝት ስርዓት (PCO) )
በአንድ ወይም በሁለቱም ጎኖች በተሰየሙ የምርጫ ኢላማዎች ውስጥ በተደረጉ ምልክቶች አማካይነት ድምጾች
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በድምጽ መስጫ ቦታ የሚመዘገቡበት ሥርዓት። የኦፕቲካል ቅኝት ስርዓት የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን በመቃኘት እና
ይዘቱን በመተርጎም የምርጫ ወረቀቶችን ፣ አብዛኛውን ጊዜ ድምጽ መስጫ ወረቀቶችን ያነባል እንድሁም ያብራራል።
Precinct Count Voting System (የቀጠናዉ ቆጠራ የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት)
በምርጫ ቦታ የድምፅ መስጫዎችን በሰንጠረጅ የምያቀርብ የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት። እነዚህ ሥርዓቶች በተለምዶ
የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን ሲሰጡ እና የምርጫዎቹ መዝጊያ ከተጠናቀቀ በኋላ ውጤቱን ያትማሉ። በኦፕቲካል ስካን
ሲስተም ፣ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች በእጅ ወይም በምርጫ ምልክት ማድረጊያ መሣሪያ ምልክት ከተደረገባቸው በኋላ
፣ የድምፅ መስጫ ወደ ስካነር ውስጥ ሲገቡ በሠንጠረዥ ይቀርባሉ። ለኤሌክትሮኒክ የድምፅ መስጫ ማሽኖች (DRE)
ቀጥታ ይቀርጻል፣ እና ለአንዳንድ በወረቀት ላይ የተመሰረቱ ሥርዓቶች ፣ እነዚህ ሥርዓቶች የድምፅ ቆጠራውን
ለኤሌክትሮኒክ ማከማቻ ያቀርባሉ ፣ ውጤቶቹም በኋላ ወደ ማዕከላዊ የምርጫ ሥርዓት ላይ ይጫናሉ።
Precinct Official (የቀጠናዉ ባለስልጣን)
በምርጫ ቦታ ወይም በምርጫ ሂደት ላይ ትክክለኛ እና ሥርዓታዊ ድምጽ መሰጠቱን ለመከታተል ኃላፊነት ያለው
ባለሥልጣን።
Precinct Register (የቀጠናዉ ምዝገባ)
በምርጫ ላይ ድምጽ የመስጠት መብት ያለው የመራጮች ምዝገባ ፣ የምርጫ ድምጽ ከመስጠታቸው በፊት
መራጮችን ለማረጋገጥ እና ለመፈተሽ የሚያገለግል።
Precinct Split (የቀጠናዉ መከፈል)
አንድ ቅጥር ግቢ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የምርጫ አውራጃዎች ሲከፋፈሉ የሚነሳው የክልል ንዑስ ክፍል የተለያዩ
የምርጫ ቅጦች ሊፈልጉ ይችላሉ።
Precinct Technician (የቀጠናዉ ቴክኒሽያን)
በምርጫ ቦታ ላይ ጥቅም ላይ የዋለውን የቴክኖሎጂ ትክክለኛ እና ሥርዓታዊ ድምጽ የመስጠት ሂደት የመከታተል
ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Precinct Voting (የቀጠናዉ ድምጽ መስጠት)
በምርጫ አስፈፃሚዎች ወይም በምርጫ ሠራተኞች ቁጥጥር በሚደረግበት የምርጫ ቦታ ላይ መራጩ የምርጫ ቀን
በፊት ወይም ቀን ላይ የምርጫውን ድምጽ በአካል መጥቶ የሚያጠናቅቅበት ድምጽ አሰጣጥ።
Precision (ትክክለኛነት)
(1) ተመሳሳይ ናሙና የተሰጠው የመለኪያ ስብስብ ከትርፋቸው ጋር የሚስማማበት። ስለዚህ ፣ ትክክለኛነት በተለምዶ
በሚደጋገሙ ሁኔታዎች ውስጥ ከተደረጉት የተባዙ ልኬቶች ስብስቦች የሚገመት መደበኛ መዛባት ተደርጎ ይወሰዳል ፣
ማለትም ፣ በተመሳሳይ የሙከራ ቁሳቁስ ፣ በተመሳሳይ ላቦራቶሪ ወይም የሙከራ ተቋም ፣ በተመሳሳይ ዘዴ የተገኘ
ገለልተኛ የሙከራ ውጤቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ ተመሳሳይ መሣሪያን የሚጠቀም ኦፕሬተር። (2) በመለኪያ ወይም
ዝርዝር ውስጥ የማጥራት ደረጃ ፣ በተለይም በተሰጡት አሃዞች ብዛት የሚወከል።
Presentable Ballot Style (ሊቀርብ የሚችል የድምፅ መስጫ ዘይቤ)
የድምፅ መስጫ ለማምረት የሚያስፈልጉትን ሁሉንም የአቀራረብ ዝርዝሮች ያካተተ የምርጫ ዘይቤ። ይህ ቋንቋን ፣
ውድድሮችን እና እጩዎችን ማዘዝ እና እንደ ራስጌዎች ያሉ መዋቅራዊ ይዘትን ሊያካትት ይችላል።
Presidential Candidate (ፕሬዝዳንታዊ እጩ)
ለአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት እጩ ወይም ምርጫን የሚፈልጉ እና ስማቸውን በድምጽ መስጫው ላይ ለማተም ሕጋዊ
መስፈርቶችን ያሟሉ ወይም ስማቸውን በምርጫው ላይ እንዲፃፍ እና እንደ መራጭ ምርጫዉ ላይ ለመቁጠር ብቁ
የሆነ እጩ ውድድር።
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Presidential Delegates (የፕሬዚዳንታዊ ልዑካን)
ለዩኤስ ፕሬዝዳንት ዕጩን ለማቅረብ በብሔራዊ ፓርቲ ስብሰባዎች ላይ ስቴታቸዉን የሚወክሉ ግለሰቦች። አብላጫውን
የፓርቲውን ልዑካን እጅ ያገኘ ዕጩ ያሸንፋል።
Presidential Elector (ፕሬዝዳንታዊ መራጭ)
በግዛታቸው ወይም በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ መራጮች ስም ለአሜሪካ ፕሬዝዳንት ድምጽ የመስጠት ስልጣን
የተሰጠው የምርጫ ኮሌጅ አባል።
Presidential Primary Election (የፕሬዚዳንታዊ የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ)
መራጮች በብሔራዊ ፓርቲ ኮሚቴዎች ለክልሎቻቸው በተመደቡት የፕሬዚዳንታዊ የምርጫ ስምምነቶች ላይ
ተወካዮችን የሚመርጡበት የመጀመሪያ ምርጫ።
Prevailing Party (የድል አድራጊ ፓርቲ)
የተሳካለት ወይም አሸናፊ ግለሰብ ወይም ድርጅት።
Primary (የመጀመሪያ ደረጃ)
በጠቅላላ ምርጫ የትኛውን እጩ የፖለቲካ ፓርቲን ለተወካዮች ጽ/ቤት እንደሚወክል ለመወሰን ምርጫ ተካሄደ።
አንዳንድ ግዛቶች ክፍት የመጀመሪያ ደረጃ አላቸው ፣ ሌሎቹ ደግሞ ዝግ ወይም የተቀየረ-ዝግ የመጀመሪያ ደረጃ
አላቸው። አንዳንድ ጊዜ ከፓርቲ ውጭ ላሉ ጽሕፈት ቤቶች ምርጫ እና የድምፅ መስጫ ጉዳዮች ከአንደኛ ደረጃ
ምርጫዎች ጋር ይዋሃዳሉ።
Primary Calendar (የመጀመሪያ ቀን መቁጠሪያ)
ለዋና ምርጫ ኦፊሴላዊ የቁልፍ ቀኖች እና የምርጫ ቀነ -ገደቦች ዝርዝር።
Primary Election (የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ)
የትኛው እጩ የፖለቲካ ፓርቲን ለተወካዮች ጽ/ቤት እንደሚወክል ለመወሰን ጠቅላላ ምርጫ ይካሄዳል። አንዳንድ
ስቴቶች ክፍት የመጀመሪያ ደረጃ አላቸው ፣ ሌሎቹ ደግሞ ዝግ ወይም የተቀየረ ዝግ የመጀመሪያ ደረጃ አላቸው።
አንዳንድ ጊዜ ከፓርቲ ውጭ ላሉ ጽሕፈት ቤቶች ምርጫ እና ለድምጽ መስጫ ጉዳዮች የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫዎች
ይካሄዳሉ።
Primary Presidential Delegation Nomination (ቀዳሚ የፕሬዚዳንታዊ ልዑካን እጩነት)
መራጮች በብሔራዊ ፓርቲ ኮሚቴዎች በስተቶች በተመደቡት የፕሬዚዳንታዊ የምርጫ ስምምነቶች ላይ ተወካዮችን
የሚመርጡበት የመጀመሪያ ምርጫ።
Primary Results (የመጀመሪያ ውጤቶች)
ምርጫው ድምጽ ለመስጠት ከተዘጋ በኋላ በአንደኛ ደረጃ ምርጫ ላይ የተደረጉ የጭረት ቆጠራዎች።
Prior Registration (ቀዳሚ ምዝገባ)
አንድ መራጭ በተመሳሳይ ወይም በተለየ ክልል ውስጥ ምዝገባቸውን ስያሻሽሉ፣ ቀደም ሲል የመራጮች ምዝገባ
በይፋዊ የመራጮች ጥቅሎች ላይ ቀዳሚ ምዝገባቸው በመባል ይታወቃል።
Prior to an Election (ምርጫ ከመደረጉ በፊት)
ከምርጫ ጋር በተያያዘ የመጀመሪያው ኦፊሴላዊ ድርጊት ከመፈጸሙ በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ የሚከሰቱ ወይም ከዝያ
ጋር የሚዛመዱ።
Prior To Election Day (ከምርጫ ቀን በፊት)
ከምርጫ ቀን በፊት ባለው ጊዜ ውስጥ የሚከሰቱ ወይም ከዝያ ጋር የሚዛመዱ።
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Privacy (ግላዊነት)
አንድ ግለሰብ እንዴት እንደመረጠ ሌሎች እንዳይወስኑ የመከልከል።
Private Key (የግል ቁልፍ)
በመደበኛነት በዲጂታል ለመፈረም ወይም መረጃን ለመፍታት የሚያገለግል የማይመሳሰል ጥንድ ምስጢራዊ የቁልፍ
ክፍል።
Process the Application (የማመልከቻው ሂደት)
ብቁነትን የማረጋገጥ ፣ መረጃን ወደ የውሂብ ጎታ የማከል እና የምርጫ ማመልከቻ ሲደርሰው አዲስ ወይም የተሻሻለ
የመራጭ መዝገብ የመፍጠር ተግባር፣ ለምሳሌ የመራጮች ምዝገባ ካርድ ወይም ቀሪ የድምፅ መስጫ ስያስፈልግ።
Product Standard (የምርት ደረጃ)
መደበኛ ፣ ለአንድ ዓላማ ብቁነቱን ለመመስረት በአንድ ዓላማ ወይም በምርቶች ቡድን የሚሟሉ መስፈርቶችን
የሚገልጽ።
Programmed Device (ፕሮግራም የተደረገ መሣሪያ)
ሶፍትዌሮችን ያካተተ የኤሌክትሮኒክ መሣሪያ። አብዛኛዎቹ የኤሌክትሮኒክስ ድምጽ መስጫ መሣሪያዎች የትግበራ
አመክንዮ (ሶፍትዌር) ያካተቱ ናቸው፣ስለሆነም፣በፕሮግራም የተያዙ መሣሪያዎች ናቸው።
Proof of Residence (የመኖሪያ ማረጋገጫ)
አንድ መራጭ የሚኖርበትን አድራሻ የሚያረጋግጥ ሰነድ።
Proponent (ደጋፊ)
በአንድ ነገር ላይ ሀሳብ የሚያቀርብ ወይም ቢያንስ በመፃፍ እና በመናገር እሱን የሚደግፍ።
Proportional Representation (የተመጣጠነ ውክልና)
ፓርቲዎች ለእነሱ ከተሰጡት ድምጽ ብዛት ጋር የሚመጣጠን መቀመጫ የሚያገኙበት የምርጫ ሥርዓት።
Proportional Voting (የተመጣጠነ ድምጽ መስጠት)
በውድድሩ ውስጥ የተፈቀዱ ድምጾች በምርጫ ብዛት ላይ በመመርኮዝ በተመረጡት ዕጩዎች በሚሰራጭባቸው
ባለብዙ መቀመጫ ውድድሮች ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለ የድምፅ ልዩነት። በዚህም እጩዎች በጣም ትንሽ ልዩነት
ድምጾችን ሊያገኙ ይችላሉ።
Proposition (አስተያየት)
በመራጮች ድምጽ ለማፅደቅ ወይም ላለመቀበል በድምፅ መስጫው ላይ የተቀመጠ አዲስ ሕግ ወይም የሕገ
መንግሥት ማሻሻያ የማውጣት አስተያየት።
Protest Petitions (የተቃውሞ አቤቱታዎች)
በአስተዳደራዊ እርምጃ መደምደሚያዎች ላይ ፍላጎት የማጣት ወይም የመቃወም አቤቱታ ወይም ሂደት።
Provisional Ballot (ጊዜያዊ የምርጫ ካርድ)
ብቁ በሆኑ የመራጮች ዝርዝር ውስጥ ባልነበረ ፣ መረጃው ያልተሟላ ወይም ትክክል ያልሆነ ፣ ወይም ቀድሞውኑ
በፖስታ ውስጥ የድምፅ መስጫ የተቀበለ እና ድምጽ እንዲሰጥ የተፈቀደለት መራጭ። የምርጫ አስፈፃሚው መራጩ
ለመምረጥ ብቁ መሆኑን እስኪያረጋግጥ ድረስ ሊስተካከሉ የሚችሉ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ብዙውን ጊዜ ከሌሎቹ
የድምፅ መስጫ ካርዶች ተለይተው እንዲቆዩ ይደረጋል። እነዚህ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች አንዳንድ ጊዜ ሊስተካከሉ
የሚችሉ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ይባላሉ።
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Provisional Ballot Envelope (ጊዜያዊ የድምፅ መስጫ ፖስታ)
የመራጮች ብቁነት እስከሚወሰን ድረስ የምርጫውን ድምጽ ከሌሎች የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ለመለየት
በጊዜያዊነት የተሰጠውን የድምፅ መስጫ ወረቀት ለማካተት ያገለገለ ኦፊሴላዊ ፖስታ።
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Provisional Vote (ጊዜያዊ ድምጽ)
ብቁ በሆኑ የመራጮች ዝርዝር ውስጥ ባልነበረ ፣ መረጃው ያልተሟላ ወይም ትክክል ያልሆነ ፣ ወይም ቀድሞውኑ
በፖስታ ውስጥ የድምፅ መስጫ የተቀበለ እና ድምጽ እንዲሰጥ የተፈቀደለት መራጭ። የምርጫ አስፈፃሚው መራጩ
ለመምረጥ ብቁ መሆኑን እስኪያረጋግጥ ድረስ ጊዜያዊ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ብዙውን ጊዜ ከሌሎቹ የድምፅ
መስጫ ካርዶች ተለይተው እንዲቆዩ ይደረጋል። እነዚህ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች አንዳንድ ጊዜ ሊስተካከሉ የሚችሉ
ድምፆች ተብለው ይጠራሉ።
Provisional Voting (ጊዜያዊ ምርጫ)
ብቁ በሆኑ የመራጮች ዝርዝር ውስጥ ባልነበረ ፣ መረጃው ያልተሟላ ወይም ትክክል ባልሆነ ፣ ወይም ቀድሞውኑ
በፖስታ ውስጥ የድምፅ መስጫ የተቀበለ እና ድምጽ እንዲሰጥ በተፈቀደለት መራጭ ድምጽ የመስጠት ተግባር።
የምርጫ አስፈፃሚው መራጩ ለመምረጥ ብቁ መሆኑን እስኪያረጋግጥ ድረስ ጊዜያዊ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች
ብዙውን ጊዜ ከሌሎቹ የድምፅ መስጫ ካርዶች ተለይተው እንዲቆዩ ይደረጋል። እነዚህ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች
አንዳንድ ጊዜ ሊስተካከሉ የሚችሉ ድምፆች ተብለው ይጠራሉ።
Provisional Voter Instructions (ጊዜያዊ የመራጮች መመሪያዎ)
ምርጫን የማስተዳደር ኃላፊነት ባለው ባለሥልጣን የታተመ ለጊዜው ድምጽ የመስጠት የሕጎች እና የአሠራር
መግለጫዎች።
Proxy Absentee Ballot (ተኪ ቀሪ ድምጽ መስጫ)
የውሳኔ ሰጪ አካል አባል በቀሪ ድምጽ እንዲሰጥ የምርጫ ስልጣኑን ለተወካዩ ሊሰጥ የሚችልበት የድምፅ መስጫ ቅጽ።
Public Jurisdiction (የህዝብ ስልጣን)
የማስተዳደር ወይም ሕግ የማውጣት ከፍተኛ ሥልጣን ያለዉ።
Public Key (የህዝብ ቁልፍ)
ዲጂታል ፊርሞችን ለማረጋገጥ ወይም መረጃን ለመፍታት የሚያገለግል ያልተመጣጠነ የቁልፍ ጥንድ የህዝብ ክፍል።
Public Measure (የህዝብ እርምጃ)
በመራጮች ድምጽ ለማፅደቅ ወይም ላለመቀበል በድምፅ መስጫው ላይ የተቀመጠ አዲስ ሕግ ወይም የሕገ
መንግሥት ማሻሻያ የማውጣት ሀሳብ።
Public Network Direct-Recording Electronic (DRE) Voting System (የህዝብ አውታረ መረብ ቀጥታ መቅዳት
ኤሌክትሮኒክ (DRE) የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት)
የህዝብ አውታረ መረብ ቀጥታ መቅዳት ኤሌክትሮኒክ (DRE) በሕዝብ የቴሌኮሙኒኬሽን ኔትወርክ በኩል የተቆጠረዉን
ድምጽ ወደ ማዕከላዊ ቦታ የሚያስተላልፍ ነዉ።
Public Notice (የህዝብ ማስታወቂያ)
የተለያዩ የመንግሥት ሥራዎችን፣ ችሎቶችን፣ የሕዝብ ጨረታዎችን ወይም ሌሎች ድርጊቶችን ሕዝቡ እንዲያውቅ
ለማድረግ በመንግሥት ኤጀንሲ ወይም በሕግ አውጪ አካል የሚሰጥ ማስታወቂያ።
Public Office (የህዝብ ቢሮ)
ማንኛውም የፌደራል ፣ የስቴት ፣የካውንቲ፣ የማዘጋጃ ቤት፣ ከተማ፣ ደብር፣ ወረዳ ወይም ሌላ የወረዳ ጽ/ቤት ወይም
የመንግስት ቦታ።
Public Officer (የሕዝብ ባለሥልጣን)
ማንኛውንም የፌዴራል፣ የስቴት፣ የአከባብ፣ የማዘጋጃ ቤት፣ከተማ ፣ቦታ፣ ወረዳ፣ ወይም ሌላ የወረዳ ጽሕፈት ቤት
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ወይም የመንግሥት ቦታን የሚይዝ ግለሰብን ለመግለጽ የሚያገለግል ቃል።
Public Records Request (የህዝብ መዝገቦች ጥያቄ)
ምስጢራዊ ተብለው የማይታሰቡ እና በአጠቃላይ የመንግስትን ሥነ ምግባር የሚመለከቱ ሰነዶች ወይም የመረጃ አካላት
በሕዝብ አባል የሚቀረብ መደበኛ ጥያቄ።
Punch Card Ballot (የፓንች ካርድ የምርጫ ካርድ)
የድምፅ መስጫ ቦታን የያዘ የምርጫ ካርድ ኢላማ የሚያደርግበት አንድ የምርጫ ካርድ ለእጩ ወይም ለምርጫ
ለመመዝገብ ምልክት ማድረጊያ መሣሪያ ቀዳዳ ሊወጋበት ይገባል።
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Punch Card Voting System (የፓንች ካርድ ድምጽ አሰጣጥ ስርዓት)
መራጮች ምርጫቸውን ለማመልከት በምርጫ ካርድ ላይ ቀዳዳዎችን በድምጽ ምልክት ማድረጊያ መሣሪያ የሚመቱበት
የምርጫ ሥርዓት። ድምጽ ከሰጡ በኋላ ፣ መራጩ የድምፅ መስጫውን በድምጽ መስጫ ሳጥን ውስጥ ማስቀመጥ
ይችላል ፣ ወይም የድምፅ መስጫ ቦታው በኮምፒተር ድምጽ መስጫ መሣሪያ ውስጥ ገብቶ በማዕከሉ ውስጥ ሊገባ
ይችላል።
Punching Device (የመቁረጫ መሣሪያ)
መራጮች በምርጫ ካርድዎ ውስጥ ምርጫዎቻቸውን ለማመልከት ቀዳዳዎችን ለማድረግ የሚጠቀሙባቸው የምርጫ
ምልክት ማድረጊያ መሣሪያ ።
Punching Tool (የመቁረጫ ዕቃ)
መራጮች በምርጫ ካርድዎ ውስጥ ምርጫዎቻቸውን ለማመልከት ቀዳዳዎችን ለማድረግ የሚጠቀሙባቸው የምርጫ
ምልክት ማድረጊያ መሣሪያ ።
Purge (መሻር)
አንዳንድ ጊዜ ስተቶች እና አከባብዎች ከአሁን በኋላ ብቁ ላልሆኑ የመራጮች ምዝገባን በመሰረዝ የመራጮች ጥቅሎችን
እና መረጃዎችን ለማቆየት እና ለማሻሻል የሚጠቀሙበትን ሂደት ለመግለጽ የሚያገልግል የቃላት አጠራር።

Q
QR Code (የ QR ኮድ)
በጥቁር እና በነጭ አደባባዮች ድርድር የተካተተ በማሽን ሊነበብ የሚችል ኮድ ፣ በተለምዶ ለማንበብ እና ከድምጽ
መስጫ መሳሪያዎች የታተሙ በድምጽ መስጫ ወረቀቶች ላይ የድምፅ መረጃን ለማከማቸት በተለምዶ በስማርትፎን
ላይ በተለይ በURL ወይም ሌላ መረጃን ለማንበብ በካሜራ ለማንበብ የሚያገለግል በድምጽ መስጫ ስካነር ሠንጠረዥ
የሚቀርብ።
Qualification (ብቃት)
መስፈርት፤ አንድ መራጭ ፣ እጩ ወይም የምርጫ ሂደት ለተወሰነ ዓላማ ተቀባይነት እንዲኖረው አስፈላጊ ሆኖ
የተመዘገበ መራጭ መሆን አስፈላጊ ነው።
Qualification Number (የብቃት ቁጥር)
የምርጫ ስርዓት መስፈርቶችን ለማክበር በተረጋገጠ ገለልተኛ የሙከራ ባለስልጣን ለሞከረ ስርዓት በ NASED (ብሔራዊ
የምርጫ ዳይሬክተሮች ብሔራዊ ማህበር) የተሰጠ ቁጥር። የብቃት ቁጥር መሰጠቱ ስርዓቱ ከብሔራዊ ደረጃዎች ጋር
የሚስማማ መሆኑን ያመለክታል።
Qualification Test Report (የብቃት ምርመራ ሪፖርት)
የተመረመረዉን የተወሰነ የሥርዓት አወቃቀር ፣ የተካሄዱ የሙከራ ወሰን እና ሙከራው ሲጠናቀቅ የምርጫ ስርዓት
ገለልተኛ የሙከራ ውጤት ሪፖርት።
Qualification Testing (የብቃት ምርመራ)
ሥርዓቱ ከአፈፃፀሙ እና ከሌሎች የብሔራዊ መስፈርቶች ጋር የሚስማማ መሆኑን ለመወሰን በናሳ እውቅና ባለው
ገለልተኛ የምርመራ ባለሥልጣን የምርጫ ሥርዓት ምርመራ እና ሙከራ የማረጋገጫ ደረጃዎች እና የአቅራቢው ዝርዝር
መግለጫዎች።
Qualification to Register (ለመመዝገብ ብቃት)
አንድ ግለሰብ ድምጽ ለመስጠት እንዲመዘገብ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች ፣ ለምሳሌ የአሜሪካ ዜጋ እና ከ 18
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ዓመት በላይ።
Qualification to Vote (የመምረጥ ብቃት)
አንድ መራጭ ድምጽ ለመስጠት እንዲችል አስፈላጊ ሁኔታዎች ፣ ለምሳሌ በተወሰነ የጊዜ ገደብ ለመምረጥ መመዝገብ።
Qualified (ብቁ)
መስፈርቶቹን እንዳሟላ በይፋ እውቅና ተሰጥቶታል፤ የተረጋገጠ።
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Qualified Candidate (ብቃት ያለው እጩ)
ከተገቢው የጊዜ ገደብ በፊት ከተገቢው የምርጫ ባለስልጣን ጋር እጩ ለመሆን የሚያስፈልጉትን ሁሉንም ፎርሞች
ፋይል የሚያደርግ ማንኛውም ሰው። የእጩው ስም በምርጫ ካርድ ይታተማል።
Qualified Elector (ብቃት ያለው መራጭ)
በተገቢው የምርጫ ባለስልጣን በምርጫ መዝገብ ላይ የተመዘገበ እና የመምረጥ መብት ያለው ግለሰብ።
Qualified Voter (ብቃት ያለው መራጭ)
በተገቢው የምርጫ ባለስልጣን በምርጫ መዝገብ ላይ የተመዘገበ እና የመምረጥ መብት ያለው ግለሰብ።
Qualified Voting Systems (ብቁ የድምፅ አሰጣጥ ስርዓቶች)
በክልል ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የተረጋገጡትን ደረጃዎች ያሟሉ የምርጫ ሥርዓቶች።
Qualified Write-in Candidate (ብቁ የድርጅት ጻሀፊ እጩ)
ምርጫን የሚፈልግ ማንኛውም ሰው፣ ግን ስሙ በምርጫ ካርድ ላይ የማይጻፍ። እነዚህ ድምፆች እንዲራዘሙና
እንዲረጋገጡ፣ እጩው በምርጫ አስፈፃሚው ውስጥ ቅጾችን በብቁነት ጊዜ ማቅረብ አለበት። መራጮች በእጩው ስም
የሚጽፉበት ቦታ በድምጽ መስጫ ቦታ ላይ ይሰጣል። እጩው መራጮች በተሰጠው ቦታ ላይ በእጩው ስም እንዲጽፉ
ማስተማር አለበት።
Qualify (ብቁ)
ማረጋገጫ እውቅና የመስጠት፤ ሁሉንም መስፈርቶች የማሟላት ሂደት።
Qualifying Period (የብቃት ጊዜ)
ለዕጩነት ብቁ ለመሆን ወይም መራጮች በሕዝብ ምርጫ ላይ ድምጽ እንዲሰጡ በምርጫ ካርድ ላይ የታተሙ
የድምፅ መስጫ መለኪያዎች ግለሰቦች አስፈላጊውን የምርጫ ሥልጣን ይዘው ሁሉንም የሚያስፈልጉትን ቅጾች
በተገቢው የምርጫ ባለሥልጣን የሚያስገቡበት ይፋዊ ጊዜ።
Question Petitions (የጥያቄ አቤቱታዎች)
የስተት ሕግን ወይም ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌን የመፍጠር ሀሳብ፣ ለማሻሻል ወይም ለመሻር በመራጮች የተፈረመ
ትክክለኛ የጽሁፍ ጥያቄ።
Questions on The Ballot (በምርጫ ወረቀቱ ላይ ጥያቄዎች)
በመራጮች ድምጽ እንዲፀድቅ ወይም ውድቅ ለማድረግ በድምፅ መስጫ ላይ የተቀመጡ አዳዲስ ሕጎችን ወይም የሕገ
መንግሥት ማሻሻያዎችን የማውጣት ሀሳቦች።

R

Random Audit (የዘፈቀደ ኦዲት)
በምርጫ ባለሥልጣን በዘፈቀደ የተመረጠ፣ እና በተለምዶ የተወሰነ ቀጠናዎችን ወይም ዘሮችን ብዛት መቶኛ ድምጾችን
በእጅ የመቁጠር የሕዝብ ሂደት። ይህ አሰራር የሚከናወነው የራስ -ሰር ቆጠራን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ነው።
Ranked Choice Voting (ደረጃ የተሰጠው ምርጫ ድምጽ መስጠት)
እያንዳንዱ መራጭ በመራጩ ምርጫ ቅደም ተከተል የውድድር አማራጮችን ደረጃ እንዲሰጥ የሚፈቅድ የድምፅ
አሰጣጥ ምርጫ ፣ በጥቂት ድምጾች የውድድር አማራጮችን ለማሸነፍ በተከታታይ የወራጅ ቀመሮችን በመጠቀም
ድምጾች የሚቆጠሩበት ፣ ይህም በመጨረሻው ዙር አብላጫውን አሸናፊ የሚመርጥ በአንድ አሸናፊ ውድድር ውስጥ
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ድምጾችን ይሰጣል እና በብዙ አሸናፊ ውድድሮች ውስጥ ተመጣጣኝ ውክልና ይሰጣል።
Ranked Order Voting (ደረጃ የተሰጠው በቅደም ተከተል ድምጽ መስጠት)
እያንዳንዱ መራጭ በመራጩ ምርጫ ቅደም ተከተል የውድድር አማራጮችን ደረጃ እንዲሰጥ የሚፈቅድ የድምፅ
አሰጣጥ ምርጫ ፣ በጥቂት ድምጾች የውድድር አማራጮችን ለማሸነፍ በተከታታይ የወራጅ ቀመሮችን በመጠቀም
ድምጾች የሚቆጠሩበት ፣ ይህም በመጨረሻው ዙር አብላጫውን አሸናፊ የሚመርጥ በአንድ አሸናፊ ውድድር ውስጥ
ድምጾችን ይሰጣል እና በብዙ አሸናፊ ውድድሮች ውስጥ ተመጣጣኝ ውክልና ይሰጣል።
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Ransomware (ራንስሞዌር)
በመሣሪያው ላይ ያሉትን ፋይሎች በማመስጠር ወይም የመሣሪያውን ተደራሽነት በመከልከል የተጎጂውን መሣሪያ
(ኮምፒዩተር ፣ ስልክ ፣ ወዘተ) እና ለቤዛ (የገንዘብ ድምር ወይም ሌላ ክፍያ) የሚይዝ ማልዌር።
Re-Elect (እንደገና መምረጥ)
ለተመሳሳይ የመንግስት መስሪያ ቤት ሌላ ጊዜ መምረጥ።
Read Ballot (የምርጫ ካርድ ንባብ)
በተሳካ ሁኔታ ተቀባይነት ያገኘ እና መጀመሪያ የተከናወነ የድምፅ መስጫ ድምጽ መስጠት።
Reappointment (ዳግም ሹመት)
ለተመሳሳይ የመንግስት መስሪያ ቤት ለሌላ ጊዜ መሾም።
Reapportion (እንደገና መደልደል)
በሕዝብ ለውጥ ላይ በመመርኮዝ በሕግ አውጭ አካል ውስጥ መቀመጫዎችን በተለየ ሁኔታ ለመመደብ ወይም
ለማሰራጨት።
Reapportionment (እንደገና ማመጣጠን)
በሕግ አውጪ አካል ውስጥ መቀመጫዎች በሕዝብ ለውጦች ላይ በመመርኮዝ በአስተዳደር ክፍሎች መካከል
የሚከፋፈሉበት ሂደት።
Recall (እንዲመለስ ማዘዝ)
መራጮች የስልጣን ዘመናቸው ከማለቁ በፊት የተመረጡትን ተወካዮች ከሥልጣን እንዲያስወግዱ የሚፈቅድ ሂደት።
Recall Election (ምርጫን እንዲመለስ ማዘዝ)
የምርጫ ዘመናቸው ሳይጠናቀቅ የተመረጠውን ሹም ከሥልጣን ያውርዱ የሚለው ጥያቄ ለመጽደቅ ወይም ውድቅ
ለማድረግ በድምጽ መስጫው ላይ ይታያል።
Recall Grounds (መሰረተ ሀሳብ እንዲመለስ ማዘዝ)
በፖለቲካ ትዝታ ውስጥ ዜጎች የተመረጡትን ሹም ከሥልጣን ለማውጣት ሂደቱን የሚጀምሩበትን ምክንያቶች
ይጠቅሳል።
Recall Issue with Options (ከአማራጮች ጋር ያሉ ጉዳዮችን እንዲመለስ ማዘዝ)
የስልጣን ዘመናቸው ከማለቁ በፊት የተመረጡትን ተወካዮች ከሥልጣን እንዲያስወግዱ ለመራጮች የሚፈቅድ ሂደት።
ትእዛዙ አንድ የተወሰነ ባለሥልጣን መወገድ አለበት የሚለውን ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ማዘዣዉ ትክክለኛ ድምጽ
በሚሰጥበት ጊዜ ተተኪ የመሰየም ጥያቄን ሊያካትት ይችላል።
Recall of Public Officer (የሕዝብ ባለሥልጣን እንዲመለስ ማዘዝ)
መራጮች የስልጣን ዘመናቸው ከማለቁ በፊት የተመረጡትን ተወካዮች ከሥልጣን እንዲያስወግዱ የሚፈቅድ ሂደት።
Recall Petition (አቤቱታ እንዲመለስ ማዘዝ)
ዜጎች የመራጮች ፊርማዎችን ለመሰብሰብ፣ኦፊሴላዊ ቅጽን በመጠቀም፣ የማስታወሻ ምርጫን በቀጥታ ለአስተዳደር
አካል ማቅረብ።
Recall Process (እንዲመለስ የማዘዝ ሂደት)
መራጮች የስልጣን ዘመናቸው ከማለቁ በፊት የተመረጡትን ተወካዮች ከሥልጣን እንዲያስወግዱ የሚፈቅድ ሂደት።
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Recall Statement (እንዲመለስ ማዘዣ መግለጫ)
እድመለስ ማዘዣ ምርጫን ለመፈለግ ምክንያቱን የሚገልጽ የመራጮች ምርጫ ፊርማዎችን ከመራጮች ለመሰብሰብ
ሲሞክሩ አጠቃላይ መግለጫው በአቤቱታ ላይ ተካትቷል።
Recall Vote (ድምጽ እንዲመለስ ማዘዝ)
እንዲመለስ ማዘዣ ምርጫ ውስጥ ድምጽ ይስጡ።
Recallable Ballot (ሊታደስ የሚችል የምርጫ ካርድ)
በግለሰብ ደረጃ ሊታደስ የሚችል እና ከተጨማሪ ሂደት ሊካተት የሚችል የተመዘገበ የድምፅ መስጫ ካርድ።
Receiving Boards (ቦርዶችን መቀበል)
ምርጫው ከተዘጋ በኋላ የምርጫ ሥነ ሥርዓትን በመቆጣጠር ፣ ለምሳሌ በአከባቢ ባለሥልጣናት የተሾሙ እና የምርጫ
ሥነ ሥርዓትን በመቆጣጠር የተያዙ ግለሰቦች ቡድን።
Recertification (ዳግም ማረጋገጫ)
ለምርጫ አስተዳደር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Registrar of Records (የመዝገቦች መዝጋቢ)
ለምርጫ አስተዳደር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Registrar of Voters (የመራጮች ድምጽ መዝጋቢ)
ለምርጫ አስተዳደር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Registration (ምዝገባ)
የመራጩን መዝገብ ሲያመለክቱ የምርጫ አስፈፃሚዎች የሚጠቀሙበት ቃል።
Registration Affidavit (በፅሑፍ የቀረበ የመሓላ ቃል ምዝገባ)
በመራጮች ድምጽ ለመስጠት ለመመዝገብ ያገለገለው ይፋ የሆነ መሀላ። ይህ አንዳንድ ጊዜ የመራጮች ምዝገባ ካርድ
ተብሎ ይጠራል።
Registration Application (የምዝገባ ማመልከቻ)
በመራጮች ድምጽ ለመስጠት ለመመዝገብ ያገለገለው ይፋ የሆነ መሀላ። ይህ አንዳንድ ጊዜ የመራጮች ምዝገባ ካርድ
ተብሎ ይጠራል።
Registration Book (የምዝገባ መጽሐፍ)
የመምረጥ መብት ለማግኘት እንደ ቅድመ ሁኔታ አንድ መራጭ በሚኖርበት የምርጫ ዝርዝር ላይ የተመዘገቡ
ግለሰቦች ዝርዝር።
Registration by Mail Form (በፖስታ ቅጽ ምዝገባ)
አንድ ቅጽ መራጮች የመምረጥ መብት ለማግኘት እንደ ቅድመ ሁኔታ ወደ አንድ የምርጫ ዝርዝር ፣ በፖስታ የተላከ፣
አንድ መራጭ ወደሚኖርበት ክልል የሚታከል መረጃን ለማቅረብ ይጠቅማሉ።
Registration Card (የምዝገባ ካርድ)
በመራጮች ድምጽ ለመስጠት ለመመዝገብ ያገለገለው ይፋ የሆነ የመሀላ መግለጫ።
Registration Certificate (የምዝገባ የምስክር ወረቀት)
የምዝገባ ማረጋገጫ የሚያቀርብ ይፋዊ ሰነድ።
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Registration Certificate Number (የምዝገባ የምስክር ወረቀት ቁጥር)
በምርጫ መዝገብ ላይ ከመራጮች ምዝገባ ጋር የተቆራኘው የመለያ ቁጥር።
Registration Database (የምዝገባ የውሂብ ጎታ)
የመምረጥ መብት ለማግኘት እንደ ቅድመ ሁኔታ አንድ መራጭ በሚኖርበት የምርጫ ዝርዝር ላይ የተመዘገቡ
ግለሰቦች ዝርዝር።
Registration Deadline (የምዝገባ ቀነ -ገደብ)
በአንድ የተወሰነ የምርጫ ወይም የምርጫ ሂደት ውስጥ ለመሳተፍ የተመዘገበ መራጭ ለመሆን ሰነዶቹን ለማጠናቀቅ
የመጨረሻው ቀን።
Registration Form (የምዝገባ ቅጽ)
በመራጮች ድምጽ ለመስጠት ለመመዝገብ ያገለገለው ይፋ የሆነ የመሀላ መግለጫ። ይህ አንዳንድ ጊዜ የመራጮች
ምዝገባ ካርድ ተብሎ ይጠራል።
Registration Official (የምዝገባ ባለስልጣን)
ለምርጫ አስተዳደር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Registration Status (የምዝገባ ሁኔታ)
የምርጫ አስፈፃሚዎች የምርጫ ሪከርድ መራጩ የመምረጥ መብት ያለው መሆኑን ለመግለጽ የምርጫ አስፈፃሚዎች
የሚጠቀሙበት ቃል። የሁኔታ ውሎች የሚከተሉትን ያጠቃልላል፡ ንቁ፣ ንቁ ያልሆነ ፣ የተሰረዘ እና ሌሎችም።
Registration-By-Mail (በፖስታ መመዝገብ )
በምርጫ ዝርዝር ውስጥ የሚታከል መረጃ የያዘ ቅጽ ለመሙላት፣ በምርጫ ዝርዝር ውስጥ የሚታከል፣ በፖስታ የተላከ
፣ የመራጭነት መብት ለማግኘት ቅድመ ሁኔታ ሆኖ ፣ አንድ መራጭ ወደሚኖርበት አከባቢ የተላከ።
Rejected Ballot (ውድቅ የተደረገ የምርጫ ካርድ )
በምርጫ ጉድለት ወይም ብቁነት ምክንያት የተሰጠ ግን ሊቆጠር የማይችል ድምጽ መስጫ።
Removal (Of A Candidate) (መወገድ (የእጩ ተወዳዳሪ))
አንድ እጩ ከተወገደ፣ውድቅ ከተደረገ ወይም ከሞተ ወይም እጩን ከድምጽ መስጫ ወይም ከመንግሥት መሥሪያ
ቤት የማስወጣት መደበኛ ሂደት።
Repeal (መሻር)
የሕግ መወገድ ወይም መሻር።
Report of Election Results (የምርጫ ውጤቶች ሪፖርት)
ድምጽ መስጫዉ ለምርጫ ከተዘጋ በኋላ በምርጫ አጠቃላይ የምርጫ ቆጠራዎች ዘገባ።
Represent (ተወካይ)
አንዱ ሌላውን ወክሎ በሥልጣን እንዲናገርና እንዲሠራ የሚቻልበት ዝግጅት።
Representation System (የውክልና ስርዓት)
ቀጥተኛ ዲሞክራሲን በተቃራኒ፣ የሰዎችን ቡድን በሚወክሉ በተመረጡ ሰዎች መርህ ላይ የተመሠረተ የዴሞክራሲ
ዓይነት። ተወካይ ዴሞክራሲ ስልጣንን በህዝብ በተመረጡ ተወካዮች እጅ ያስቀምጣል።
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Representative (noun) (ተወካይ (ስም))
(1) ለሌላ ሰው ወይም ለቡድን ወክሎ ለመናገር ወይም ለመምረጥ የተመረጠ ሰው። (2) የተወካዮች ምክር ቤት አባል፣
የታችኛው የኮንግረስ ምክር ቤት አባል።
Representative (Adj.) (ተወካይ (ቅጽል))
መደባኛ የአንድ የተወሰኑ የሰዎች ቡድን።
Representative Districts (ተወካይ ወረዳዎች)
ለዚያ አካባቢ በተወሰኑ ውድድሮች ውስጥ መራጮች የመምረጥ መብት ያላቸው የአስተዳደር ክልል።
Reproducibility (ማባዛት)
በተለያዩ የሙከራ ላቦራቶሪዎች ውስጥ የተለያዩ መሣሪያዎችን በመጠቀም ከተለያዩ የሙከራ ላቦራቶሪዎች ውስጥ
ተመሳሳይ የሙከራ ዘዴን በመጠቀም ተመሳሳይ የፈተና ውጤቶችን የማግኘት ችሎታ።
Requirement (መስፈርት)
የሚሟሉ መስፈርቶችን የሚያስተላልፍ ድንጋጌ።
Requirements for Elected Offices (ለተመረጡ መሥሪያ ቤቶች መስፈርቶች)
የተመረጠ ጽሕፈት ቤት ለመያዝ ሁሉም የሕግ መስፈርቶች።
Reregister (ይመዝገቡ)
የምርጫ መብት ለማግኘት እንደ ቅድመ ሁኔታ አንድ መራጭ ለሚኖርበት አከባብ በምርጫ ዝርዝር ላይ መረጃዎን
ማሻሻያ ቅጽ ማጠናቀቅ።
Residence for Voting (ለድምጽ መስጫ ነዋርነት)
የመራጮች መኖሪያ የተስተካከለበት ፣ ሰውዬው የመኖር ዓላማ ያለው ፣ እና እሱ በሌሉበት ሰውዬው የመመለስ ሀሳብ
አለው። ቤት አልባነት ያጋጠማቸው ሰዎች በሌሊት የሚተኛበትን አካላዊ ሥፍራ እስከሚገልጹ ድረስ መመዝገብ እና
ድምጽ መስጠት ይችላሉ። በተወሰነ ጊዜ ውስጥ አንድ ሰው አንድ የድምፅ መስጫ መኖሪያ ብቻ ሊኖረው ይችላል።
Residency Requirement (የነዋሪነት መስፈርት)
አንድ ግለሰብ የት እንደምኖር እና ለምን ያህል ጊዜ እዚያ እንደኖሩ ላይ በመመስረት ዕጩ የመምረጥ ወይም እጩ
የመሆን መብት እንዳለዉ የሚደነግጉ ሕጎች።
Residual Vote (ቀሪ ድምጽ)
ከመጠን በታች ወይም ከመጠን በላይ ድምፅ በመገኘቱ ለአንድ የተወሰነ የውድድር አማራጭ ሊመደብ የማይችል
ድምጽ አሰጣጥ።
Resilience (የመቋቋም ችሎታ)
ከስህተት ሁኔታዎች እና ያልተጠበቁ ሁኔታዎች በጸጋ የማገገም ችሎታ። ለምሳሌ፣ በእጅ ምልክት የተደረገበት ወረቀት
የመጀመሪያውን የመራጭ ሀሳብ የተሻለ ትርጓሜ ለማሳካት ዳኝነት እና ኦዲት ሊመክሩ የሚችሉ የተለዩ ማስረጃዎችን
ይጠብቃል።
Resolution (ዉሳኔ)
በአስተዳደር አካል የፖሊሲ መግለጫ ወይም በአስተዳደር አካል አንድ የተወሰነ እርምጃ እንዲወሰድ ማዘዝ።
Restoration of Voting Rights (የድምፅ መስጫ መብቶችን መልሶ ማቋቋም)
በወንጀል መከልከል ወይም የመምረጥ መብታቸውን ባልሰረዘበት በማንኛውም ምክንያት የመምረጥ መብታቸውን
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ላጡ ሰዎች የመምረጥ መብቶችን የማስመለስ ሂደት።
Results (ውጤቶች)
ምርጫው ድምጽ ለመስጠት ከተዘጋ በኋላ በምርጫ የተሰጡ ውይይቶች።
Retention Vote (የማቆየት ምርጫ)
አንድ መራጭ (አብዛኛውን ጊዜ ዳኛ) ለሌላ የሥራ ዘመን እንዲቆይ መራጮች የሚጠየቁበት ወቅታዊ ሂደት። ተቃዋሚ
የማይገጥመው የቢሮው ባለቤት መቶ በመቶ መራጮች በቦታው ላይ መቆየት እንደሌለባቸው የሚጠቁሙ ከሆነ
ከቦታው ይወገዳሉ።
Retractable Ballot (ሊመለስ የሚችል የምርጫ ካርድ)
በግለሰብ ደረጃ ሊታደስ የሚችል እና ከተጨማሪ ሂደት ሊካተት የሚችል የተመዘገበ የድምፅ መስጫ ካርድ።
Return Envelope (ተመላሽ ፖስታ)
የቀረውን እና የፖስታ ካርዶችን ለማጓጓዝ የሚያገለግል ይፋዊ ፖስታ እና የመራጮችን ግላዊነት የሚጠብቅ።
Returns (ተመላሾች)
ምርጫው ድምጽ ለመስጠት ከተዘጋ በኋላ በምርጫ የተሰጡ ውይይቶች።
Reverse Side (ሌላኛዉ ጎን)
እንደ የድምፅ መስጫ ካርድ ያለዉ ሁለት ጎኖች ጠፍጣፋ ነገር ፊት ወይም ጀርባ።
Right to Vote (የመምረጥ መብት)
በነፃ እና ፍትሃዊ ምርጫዎች የመምረጥ እድልን ለማረጋገጥ የተነደፈ የሕግ እና የሕገ -መንግስታዊ ጥበቃ ስብስብ።
Rights Restoration (የመብቶች መልሶ ማቋቋም)
በወንጀል መከልከል ወይም የመምረጥ መብታቸውን ባልሰረዘበት በማንኛውም ምክንያት የመምረጥ መብታቸውን
ላጡ ሰዎች የመምረጥ መብቶችን የማስመለስ ሂደት።
Risk Assessment (የአደጋ ግምገማ)
የሥርዓቱን ደህንነት አደጋዎች የመለየት እና የመከሰት እድልን፣ የተከሰተውን ተፅእኖ እና ይህንን ተፅእኖ የሚቀንሱ
ጥበቃዎች የመወሰን ሂደት።
Risk-Limiting Tabulation Audit (አደጋን የሚገድብ ሰንጠራ ኦዲት)
የምርጫው ሪፖርት ውጤት የተሳሳተ ከሆነ (ማለትም፣ ሙሉ የእጅ ቆጠራ ከሆነ) የምርጫ ሪፖርት (ወይም የመራጮች
ሊረጋገጡ የሚችሉ መዝገቦች) ናሙና ለመፈተሽ ከምርጫ በኋላ የማሳያ ኦዲት ሂደት። ከተዘገበው ውጤት የተለየ
ውጤት ያሳያል።)
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Roster (የስም ዝርዝር)
በምርጫ ላይ ድምጽ የመስጠት መብት ያለው የመራጮች ምዝገባ፣ የምርጫ ድምጽ ከመስጠታቸው በፊት
መራጮችን ለማረጋገጥ እና ለመፈተሽ የሚያገለግል።
Run-Off (የእንደገና ምርጫ)
በውድድሩ ውስጥ አንድ ተወዳዳሪ የሚፈለገውን ዝቅተኛውን መቶኛ ያላገኘበትን የመጀመሪያ ወይም አጠቃላይ
ምርጫን ተከትሎ አሸናፊን ለመምረጥ የሚደረግ ምርጫ። በጥያቄ ውስጥ ላለው ውድድር ከፍተኛውን ድምጽ ያገኙት
ሁለቱ እጩዎች ወደ ሁለተኛ ዙር ምርጫ ይቀጥላሉ።
Run-Off Election (ሁለተኛ ዙር ምርጫ)
በውድድሩ ውስጥ አንድ ተወዳዳሪ የሚፈለገውን ዝቅተኛውን መቶኛ ያላገኘበትን የመጀመሪያ ወይም አጠቃላይ
ምርጫን ተከትሎ አሸናፊን ለመምረጥ የሚደረግ ምርጫ። በጥያቄ ውስጥ ላለው ውድድር ከፍተኛውን ድምጽ ያገኙት
ሁለቱ እጩዎች ወደ ሁለተኛ ዙር ምርጫ ይቀጥላሉ።
Run-Off Primary (የመጀመሪያ ደረጃ የእንደገና ምርጫ)
በውድድሩ ውስጥ እጩ ተወዳዳሪው የሚፈለገውን ዝቅተኛውን መቶኛ ካልተቀበለ በምርጫው ውስጥ በመጀመሪያዎ
አሸናፊውን ለመምረጥ የሚደረግ ምርጫ፣ በጥያቄ ውስጥ ላለው ውድድር ከፍተኛውን ድምጽ ያገኙት ሁለቱ እጩዎች
ወደ ሁለተኛ ዙር ምርጫ ይቀጥላሉ።
Run-Off Results (የእንደገና ምርጫ ውጤቶች)
ምርጫው ድምጽ ለመስጠት ከተዘጋ በኋላ በሁለተኛው ዙር ምርጫ የተደረጉ አጠቃላይ ውይይቶች።
Running for Office (ለቢሮ መወዳደር)
ለቢሮ ውድድር የሚወዳደር ሰው። አንድ እጩ በድምጽ መስጫው ላይ እንደ ምርጫው በግልፅ ሊቀርብ ይችላል ወይም
የድርጅት ጻፈ እጩ ሊሆን ይችላል።
Running Mate (የዉድድር አጋራ)
በምርጫ ውስጥ በሁለት ተዛማጅ የፖለቲካ ቢሮዎች ላይ ከሌላ ሰው ጋር አብሮ የሚወዳደር ሰው። ለምሳሌ፣ፕሬዝዳንት
እና ምክትል ፕሬዝዳንት፣ እና (በአንዳንድ ስቴቶች) ገዥ እና ምክትል ገዥ።
Rural Route (የገጠር መንገድ)
የመንገድ አድራሻ ለሌላቸው መድረሻዎች በተለምዶ ወደ ሳጥን ቁጥር በሚላክበት የገጠር አካባቢ የመልዕክት መላኪያ
መንገድ፣ ከፓስታ ሳጥን ቁጥር በተቃራን።

S
Sample Ballot (የምርጫ ካርድ ናሙና)
እንደምሳሌነት ለመራጮች የሚሰጥ የምርጫ ካርድ፣ በተለየ ለመራጩ መረጃ የሚሰጥ።
Sample Ballot Pamphlet (የምርጫ ካርድ ናሙና በራሪ ወረቀት)
የናሙና የምርጫ ወረቀቶች ብዙውን ጊዜ እንደ መራጩ የምርጫ ቦታ እና ሰዓቶች ፣ ስለ እጩዎች መረጃ ፣ ስለ
ጥያቄዎች እና ስለ ድምጽ አሰጣጦች መመሪያ ፣ ለምርጫው ከተለየ የምርጫ ድምጽ በተጨማሪ ተጨማሪ የምርጫ
መረጃን ይሰጣሉ።
Sample Official Ballot (ኦፊሴላዊ የምርጫ ካርድ ናሙና)
ለመራጮች የተወሰነ መረጃ ያለው ለመራጮች ድምጽ የተሰጠ ኦፊሴላዊ ምሳሌ ካርድ።
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Satellite Location (የሳተላይት ቦታዎች)
ከዋናው የምርጫ ጽ/ቤት በአካል ተለይቶ የተወሰነ አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል ቢሮ። መራጮች በተለምዶ ለመምረጥ
ወይም ለመመዝገብ መመዝገብ ይችላሉ። የሳተላይት ቢሮዎች ቅርንጫፍ ቢሮዎች በመባልም ይታወቃሉ።
Satellite Voting Stations (የሳተላይት ድምጽ መስጫ ጣቢያዎች)
ለምርጫ ዓላማዎች በምርጫ ጽ/ቤት የተቋቋመ ጊዜያዊ ጣቢያ።
Scan-Line (የመቃኛ-መስመር)
በኤሌክትሮን ጨረር አማካኝነት በካቶድ-ሬይ ቱቦ ላይ ተሻግሮ አንድ አግዳሚ መስመር የአንድ ምስል አካል ሆኖ
የሚገኝ። በተለምዶ ይህ ጉዳይ በእርጥብ ቀለም ወይም በሌላ ስካነር ውስጥ ሲያልፍ ከወረቀት በተላለፈ ሌላ ንጥረ ነገር
ይከሰታል። ወረቀቱ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ቀለም ወይም ሌላ ንጥረ ነገር በመስታወቱ ላይ ይደርሳል፣እና ለወደፊቱ
ቅጂዎች በዚያ አካባቢ ያለውን የስካነር ብርሃን ያግዳል።
Scanner (ስካነር)
ሰነዶችን፣ ምስሎችን፣ የታተመ ጽሑፍን፣ የእጅ ጽሑፍን ወይም አንድን ነገር የሚቃኝ እና ወደ ዲጂታል ውሂብ
የሚቀይር መሣሪያ። የምርጫ ካርድ ስካነር የመራጮች ምርጫ መረጃን ከወረቀት ድምጽ መስጫ ወይም የድምፅ
ካርድ ለማንበብ የሚያገለግል መሣሪያ ነው።
Scanning (መቃኘት)
የወረቀት ሰነዶችን ወደ ዲጂታል ምስሎች ለመቀየር ስካነሮችን የመጠቀም ልምምድ። ይህ የሚደረገው የወረቀት
የመራጮች ምዝገባ ካርዶችን ምስሎች እና ሌሎች የምርጫ ደብዳቤዎችን በሚይዙበት ጊዜ እና የድምፅ መስጫዎችን
ሲያቀርቡ ነው።
Scheduled Elections (የታቀዱ ምርጫዎች)
ማንኛውም የፌዴራል ፣ የስቴት፣ የአከባብ ፣ የማዘጋጃ ቤት ፣ የወረዳ ወይም ሌላ የወረዳ ምርጫ በተወሰኑ ቀኖች ፣
አብዛኛውን ጊዜ በድጋሜ መሠረት እንዲደረግ የሚጠይቅ ነባር ሕግ።
School District (የትምህርት ቤት የአስተዳደር ክፍሎች)
የአንደኛ ደረጃ ወይም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አካባቢያዊ አስተዳደር ጂኦግራፊያዊ አሃድ።
Score Voting (የግብ ድምጽ መስጠት)
መራጮች የእጩዎች ደረጃን የሚለኩበት የአንድ አሸናፊ የምርጫ ሥርዓት። ከፍተኛ ደረጃ ያለው እጩ ያሸንፋል።
Seal (ማኅተም)
በምርጫ ሂደት ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለ መሣሪያ ከተለወጠ ወይም ያለ ፈቃድ ከተገኘ ባለሥልጣናትን የሚያስጠነቅቁ
ስልታዊ በሆነ ሁኔታ በተከታታይ የተቀመጡ ወይም የተዛቡ ማስረጃዎችን በመጠቀም የመለየት የደህንነት ዘዴ።
Sealed Container (የታሸገ መያዣ)
የምርጫ ቁሳቁሶችን ለመያዝ ወይም ለማጓጓዝ የሚያገለግል ኮንቴይነር፣ እንደ ድምፅ መስጫ ያሉ፣ ስልታዊ በሆነ
መልኩ የተቀመጡ ወይም አሻሚ ያልሆኑ የማተሚያ ማኅተሞች ከተለወጡ ወይም ያለ ፈቃድ ከተገኙ ባለሥልጣናትን
ለማስጠንቀቅ የሚገለገልበት።
Seat (መቀመጫ)
አንድ የቢሮ ባለቤት ለሥልጣን ዘመን ሊይዝ የሚችል የተመረጠ የቢሮ ቦታ።
Second-Chance Voting (የሁለተኛ ዕድል ድምጽ መስጠት)
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ምልክት ማድረጊያ ሊሆኑ የሚችሉ ስህተቶች ሊሆኑ የሚችሉትን የምርጫ መስጫውን የሚገመግም ፣ መራጩን
ያሳውቃል ፣ እና የምርጫውን ድምጽ ለመስጠት ወይም ለመመለስ እድሉን የሚያቀርብ የመራጮች ፊት ስካነር ባህሪ።
Secrecy Cover (የምስጢር ሽፋን)
አንድ መራጭ የድምፅ መስጫውን እንዴት ምልክት እንዳደረገ ምስጢሩን ለመጠበቅ የድምፅ መስጫ ወረቀትን
የሚያካትት ወረቀት፣ፖስታ ወይም አቃፊ።
Secrecy Envelope (ምስጥራዊ ፓስታ)
አንድ መራጭ የድምፅ መስጫውን እንዴት ምልክት እንዳደረገ ምስጢሩን ለመጠበቅ የድምፅ መስጫውን የሚይዝ
ፖስታ።
Secrecy of The Ballot (የድምፅ መስጫ ምስጢራዊነት)
በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የመራጮች መሠረታዊ ምስጢራዊ ድምጽ የመስጠት መብትን ለመመስረት የሕጎች እና
የአሠራሮች ስብስብ። እነዚህ ሂደቶች ምንም የድምፅ መስጫ ድምጽ ከመራጭ ጋር ሊገናኝ እንደማይችል ያረጋግጣሉ፣
በዚህም መራጮች የምርጫ ውጤቶቻቸውን በነፃነት እንዲያስቀምጡ እና ውጤትን ወይም የበቀል እርምጃን
እንዳይፈሩ ይረዳል።
Secrecy Sleeve (ምስጥራዊ ሽፋን)
አንድ መራጭ የድምፅ መስጫውን እንዴት ምልክት እንዳደረገ ምስጢሩን ለመጠበቅ የድምፅ መስጫ ወረቀትን
የሚያካትት ወረቀት፣ፖስታ ወይም አቃፊ።
Secret Ballot (ምስጥራዊ የምርጫ ካርድ)
በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የመራጮች መሠረታዊ ምስጢራዊ ድምጽ የመስጠት መብትን ለመመስረት የሕጎች እና
የአሠራሮች ስብስብ። እነዚህ ሂደቶች ምንም የድምፅ መስጫ ድምጽ ከመራጭ ጋር ሊገናኝ እንደማይችል ያረጋግጣሉ ፣
በዚህም መራጮች የምርጫ ውጤቶቻቸውን በነፃነት እንዲያስቀምጡ እና ውጤትን ወይም የበቀል እርምጃን እዳይፈሩ
ያደርጋል።
Secret Ballot Envelope (ምስጢራዊ የድምፅ መስጫ ፖስታ)
አንድ መራጭ የድምፅ መስጫውን እንዴት ምልክት እንዳደረገ ምስጢሩን ለመጠበቅ የድምፅ መስጫውን የሚይዝ
ፖስታ።
Secretary of State (የስቴት ዋና ጸሀፍ)
በስትት ደረጃ የመንግሥት መኮንን ለተለያዩ መምሪያዎች እና ተግባራት ኃላፊነት ያለው ። የስቴት ዋና ጸሐፊዎች
ብዙውን ጊዜ፣ ግን ሁልጊዜ አይደሉም፣ በግዛታቸው ውስጥ የምርጫ ዋና ባለሥልጣን ናቸዉ።
Secure Receptacle (ደህንነቱ የተጠበቀ መቀበያ)
የምርጫ ቁሳቁሶችን ለማከማቸት እና ለመጠበቅ የሚያገለግል ዕቃ።
Security Analysis (የደህንነት ትንተና)
በድምጽ መስጫ ስርዓት ውስጥ የደህንነት ጉድለቶች ሊኖሩ የሚችሉበት ሁኔታ ምርመራ። የስርዓቱን ሶፍትዌር ፣
የፊርምዌር እና የሃርድዌር እንዲሁም ከስርዓት ልማት ፣ ማሰማራት ፣ አሠራር እና አስተዳደር ጋር የተዛመዱ ሂደቶችን
ትንተና ያካትታል።
Security Controls (የደህንነት መቆጣጠሪያዎች)
የአስተዳደር ፣ የአሠራር እና የቴክኒክ ቁጥጥሮች (ማለትም፣ መከላከያዎች ወይም እርምጃዎች) የሥርዓቱን
ምስጢራዊነት፣ታማኝነት እና ተገኝነትን ለመጠበቅ የመረጃ ስርዓቱን እና መረጃውን ለመጠበቅ የታዘዙ ናቸው።
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Semi-Static Voting System Software (ከፊል-አለመለዋወጥ የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት ሶፍትዌር)
ለተጫነበት የድምፅ መስጫ መሣሪያ ወይም ለምርጫ-ተኮር መርሃ ግብር ምላሽ ሊለውጥ የሚችል ሶፍትዌር።
Senate (ሴኔት)
የውይይት ስብሰባ፣ብዙውን ጊዜ የሁለትዮሽ የሕግ አውጭው የላይኛው ቤት ወይም ክፍል።
Senate District (ሴኔት ዲስትሪክት)
አንድ ግዛት ከተከፋፈሉበት ቋሚ ወረዳዎች አንዱ፣እያንዳንዱ ወረዳ ለክልሉ ሕግ አውጪ ምክር ቤት አንድ አባል
ይመርጣል።
Serial Number (ተከታታይ ቁጥር)
በተከታታይ ውስጥ የአንድን ንጥል ቦታ የሚያሳይ ቁጥር ፣ እንደ ልዩ የመራጮች ምዝገባ ካርድ ቁጥር ወይም ለይቶ
ለማወቅ ዓላማ በተመረተ ጽሑፍ ላይ።
Sign-In Book (የመግቢያ መጽሐፍ)
በምርጫ ላይ ድምጽ የመስጠት መብት ያለው የመራጮች ምዝገባ ፣ የምርጫ ድምጽ ከመስጠታቸው በፊት
መራጮችን ለማረጋገጥ እና ለመፈተሽ የሚያገለግል።
Signature (ፊርማ)
የአንድ ሰው በተለየ መንገድ የተፃፈ ለፈቃድ እንደ መታወቂያ ዓይነት የሚያገለግል። ይህ እንዲሁ በምልክት ሊሠራ
ይችላል።
Signature Roster 9የፊርማ ዝርዝር)
በምርጫ ላይ ድምጽ የመስጠት መብት ያለው የመራጮች ምዝገባ ፣ የምርጫ ድምጽ ከመስጠታቸው በፊት
መራጮችን ለማረጋገጥ እና ለመፈተሽ የሚያገለግል።
Simple Majority (ቀላል አብላጫ)
ለማንኛውም አንድ እጩ፣እትም ወይም ንጥል ከፍተኛው ድምጽ የተሰጠበት አብዛኛው ከሁለተኛው ከፍተኛ ቁጥር
ይበልጣል ፣ ግን ከ 50% በታች ነዉ።
Single-Member District (ነጠላ-አባል ወረዳ)
የምርጫ ወረዳ ወይም የምርጫ ክልል ከሁለት ወይም ከዚያ በላይ በሕጋዊ አካል ውስጥ አንድ ተወካይ ያለው።
Sip and Puff (ፉት ማለት እና መተንፈስ)
መራጮች አፋቸውን ተጠቅመው ለምርጫ ድምጽ መስጫ ማሽን ግብዓቶችን ለመላክ የሚያስችል በይነገጽ።
Slate (ለብዙ መቀመጫ መወዳደር))
የባለብዙ ወንበር መወዳደር ደብዳቤ መላኪያበአንድ የጋራ መድረክ ላይ ባለ ብዙ መቀመጫ ወይም ባለብዙ ቦታ
ምርጫ ውስጥ የሚወዳደሩ የእጩዎች ቡድን። የጋራ መድረኩ እጩዎቹ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲ አባላት በመሆናቸው፣
አንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይ ፖሊሲዎች ስላሏቸው ወይም በሌላ ምክንያት ሊሆን ይችላል።
Slate Mailer (የባለብዙ ወንበር መወዳደር ደብዳቤ መላኪያ)
ብዙ እጩዎችን ወይም የምርጫ እርምጃዎችን የሚደግፍ ወይም የሚቃወም ጠቅላላ መልእክት።
Software (ሶፍትዌር)
ኮምፒተርን የሚቆጣጠሩ እና የተወሰኑ የተግባር ስብስቦችን የሚያከናውን የፕሮግራሞች ስብስብ። ሶፍትዌሩ የስሪት
ቁጥሮች አሉት እና ለዋና ተጠቃሚ የሚያረጋጊጥ (አይሸጥም)። የኮምፒተርን ተግባር ለመለወጥ ሶፍትዌር ሊለወጥ
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ይችላል።
Software Independence (የሶፍትዌር ነፃነት)
ቀደም ሲል ያልታወቀ ለውጥ ወይም በሶፍትዌር ውስጥ ያለው ስህተት በምርጫ ውጤት ላይ የማይታወቅ ለውጥ
ወይም ስህተት ሊያስከትል የማይችልበት የድምፅ መስጫ ሥርዓት ወይም የድምፅ መስጫ መሣሪያ ጥራት።
Software Patches (የሶፍትዌር መጠገኛዎች)
ያለ ዋና የመልቀቂያ ለውጦች በፕሮግራሞቹ ውስጥ እንዲዋሃዱ የተነደፉ ነባር ፕሮግራሞች እርማቶች። እንዲሁም
ጥገናዎች ወይም የሳንካ ጥገናዎች ተብለው ይጠራሉ።
Source Code (ምንጭ ኮድ)
ሰው ሊነበብ የሚችል የኮምፒተር መመሪያዎች ሲጠና ወይም ሲተረጎም ማመልከቻ ይሆናል። የምንጭ ኮድ በሰው
ወይም በኮምፒተር ሊፃፍ ይችላል።
Spear Phishing (የጦር ማስገር)
ተጎጂው የመግቢያ መረጃን ወይም የግል መረጃን ለጠላፊዎች እንዲያቀርብ የሚሞክር በሐሰተኛ ኢሜይሎች
አማካይነት በጠላፊዎች የታለመ ጥቃት። የጦር አስጋሪ ሙከራዎች እንደ ድርጅታዊ አይቲ ወይም ታዋቂ ሻጮች ካሉ
ሕጋዊ ከሚታወቁ ምንጮች የመነጩ ሊመስሉ ይችላሉ።
Special District (ልዩ ወረዳ)
የህዝብ ኤጀንሲዎች እንደ አንድ የውሃ አገልግሎት፣ የፍሳሽ ማስወገጃ አገልግሎት፣ መናፈሻዎች፣ የእሳት ጥበቃ እና
ሌሎችን ለመሳሰሉ አንድ ወይም የተወሰኑ አገልግሎቶችን ለማህበረሰብ ለማቅረብ የተፈጠሩ ናቸው።
Special Election (ልዩ ምርጫ)
በመደበኛነት በቀጠሮ ቀን እና ሰዓት ባልተከናወነ የመጀመሪያ፣ አጠቃላይ፣ ማዘጋጃ ቤት፣ ሀሳብ፣ ሁለተኛ ዙር ወይም
የማስታወስ ምርጫ። ልዩ ምርጫ ከተያዘለት ምርጫ ጋር ሊጣመር ይችላል።
Special Interest Group (የልዩ ፍላጎት ቡድን)
ልዩ ጥያቄዎች ያላቸው እና እነሱን በሚመለከቱ የፖለቲካ ውሳኔዎች ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር የሚሞክሩ የሰዎች ቡድን።
Split Precinct (የተለየ ቀጠና)
የምርጫ ወረዳ ንዑስ ክፍልን ያካተተ ቀጠና ፣ለምሳሌ፣ የግቢው ክፍሎች በተለያዩ የፖለቲካ ስልጣን ውስጥ እንደ የውሃ
ዲስትሪክት ወይም የትምህርት ቤት ቦርድ ዲስትሪክት ውስጥ ፣ ተጨማሪ የድምፅ መስጫ ውቅር የሚጠይቁ ናቸው።
Split Ticket (የተለየ ትኬት)
ለተለያዩ ውድድሮች ከተለያዩ ፓርቲዎች ዕጩዎችን የመምረጥ ተግባር። ቀጥተኛ ትኬት ድምጽ በሚሰጥባቸው ግዛቶች
ውስጥ ይህ እርምጃ የቀጥታ ትኬቱን ድምጽ ይሽራል፣ እና መራጮች የመረጡትን እጩዎች እንዲመርጡ ያስችላቸዋል።
ወገንተኛ ላልሆኑ ውድድሮች እና ሀሳቦች፣ መራጩ በእነዚህ ውድድሮች ውስጥ ምርጫዎችን በተናጠል ማድረግ
አለበት። (ማስታወሻ - በአንዳንድ ክልሎች ውስጥ በአንደኛ ደረጃ ምርጫ ወቅት የተከፈለ ትኬት ድምጽ መስጠት
ብዙውን ጊዜ አይፈቀድም።)
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Spoil (የተበላሸ)
የድምፅ መስጫውን ምልክት ለማድረግ ወይም በሌላ መንገድ ለመለወጥ የድምፅ አሰጣጡ እንዳይሰጥ በሰው ሊነበብ
በሚችል መንገድ ያሳያል።
Spoiled Ballot (የተበላሸ የምርጫ ካርድ)
በምርጫ በስህተት ምልክት የተደረገበት ወይም የተለወጠ የድምፅ መስጫ። የተበላሸ የድምፅ መስጫ ካርድ አይጣልም
፣ እናም መራጩ በትክክል ምልክት ለማድረግ አዲስ ድምጽ መስጫ ሊጠይቅ ይችላል።
Spoiled Ballot Affidavit (የተበላሸ የድምፅ መስጫ ማረጋገጫ)
አንድ መራጭ በምርጫ ካርድ ላይ ስህተት እንደሠራ እና አዲስ እንደጠየቀ በመሀላ ወይም በማረጋገጫ የተረጋገጠ
የጽሑፍ መግለጫ።
Standards Board (የቦርድ ደረጃዎች)
HAVA በሕጉ መሠረት የተሰጠውን ተልእኮ ለመወጣት የሚረዳ 110 አባላት ያሉት የደረጃ ቦርድ እንዲሰየም አድርጓል።
ቦርዱ በየክልላቸው ዋና የምርጫ አስፈፃሚ የተመረጡ 55 የክልል የምርጫ አስፈፃሚዎችን፣ እና 55 የአከባቢ የምርጫ
አስፈፃሚዎችን በዋናው የምርጫ አስፈፃሚ ቁጥጥር በተደረገ ሂደት ተመርጠዋል።
State (ስቴት)
የራሱ መንግሥት ያለው ክልል እና በአንድ ትልቅ ሀገር ውስጥ ያሉ ድንበሮች። በዩናይትድ ስቴትስ አሜርካ ውስጥ 50
ስቴቶች አሉ።
State Assembly (የስቴት ስብስብ)
The name given to various legislatures, especially lower houses or full legislatures in states.
የስቴት ስብስብ
ለተለያዩ የሕግ አውጪዎች ፣ በተለይም ለዝቅተኛ ቤቶች ወይም በክልሎች ውስጥ ሙሉ የሕግ አውጭዎች የተሰጠው
ስም።
State Central Committee (የስቴት ማዕከላዊ ኮሚቴ)
በበርካታ ስተቶች ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማዕከላዊ ወይም ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴዎች አደረጃጀት።
State Certification (የስቴት ማረጋገጫ)
ለምርጫ ሥርዓቶች ከስቴቱ መስፈርቶች ጋር የሚስማማ መሆኑን ለመወሰን የስቴት ምርመራ እና ምናልባትም
የምርጫ ስርዓት ሙከራ።
State Election Commission (የክልል ምርጫ ኮሚሽን)
በአንድ ስቴት ውስጥ የምርጫ እና የድምፅ አሰጣጥ ሂደትን እንዲቆጣጠሩ የተሾሙ እና ስልጣን የተሰጣቸዉ ግለሰቦች
ቡድን።
State Election Fund (የስቴት ምርጫ ፈንድ)
በመንግስት ግምጃ ቤት ውስጥ የተፈጠረ ልዩ የገቢ ሂሳብ ፣ ከሂሳቡ የወጡ ወጪዎች ለምርጫ አስተዳደር ያገለግላሉ።
State Elections (የስቴት ምርጫዎች)
ለአስተዳደር መሥሪያ ቤቶች አባላት ምርጫ ፣ ገዥ ፣ ምክትል ገዥ ፣ የስቴት ዋና ጸሐፊ ፣ ተቆጣጣሪ ፣ ገንዘብ ያዥ ፣
ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ፣ የኢንሹራንስ ኮሚሽነር ፣ የሕዝብ ትምህርት ተቆጣጣሪ ፣ የስቴት ሕግ ጽሕፈት ቤቶች እና
ሌሎችም።
State Measures (የስቴት እርምጃዎች)
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በመራጮች ድምጽ እንዲፀድቅ ወይም ውድቅ ለማድረግ በድምፅ መስጫ ላይ የተቀመጡ አዳዲስ ሕጎችን ወይም የሕገ
መንግሥት ማሻሻያዎችን የማውጣት ሀሳቦች።
Statement of Contest (የውድድር መግለጫ)
የምርጫ ውጤቶችን ለመቃወም የፍርድ ቤት ማቅረቢያዎች እና አጠቃላይ መስፈርቶች።
Statewide (ስቴት አቀፍ)
በአንድ የተወሰነ የአሜሪካ ስተት ውስጥ ማስፋፋት።
Statewide Election Results (ስቴት አቀፍ የምርጫ ውጤቶች)
ምርጫው ለድምጽ ከተዘጋ በኋላ በመላዉ ስቴት ውስጥ ከምርጫ ስልጣን የተሰበሰበ በአንድ ድምጽ ውስጥ የተሰጡ
ውይይቶች።
Statewide Office (የስቴት አቀፍ ጽ/ቤት)
በስቴት ውስጥ ማንኛውም የመንግስት የሥራ ቦታ። በመንግሥት የተመረጡ ቢሮዎች ፣ ገዥ ፣ ምክትል ገዥ ፣ የስቴት
ዋና ጸሐፊ፣ ተቆጣጣሪ ፣ ገንዘብ ያዥ ፣ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ፣ የኢንሹራንስ ኮሚሽነር እና የሕዝብ ትምህርት ተቆጣጣሪ
ይገኙበታል።
Statewide Uniform Registry of Electors (SURE) (የስቴት አቀፍ የመራጮች ወጥ መዝገብ (SURE))
የመራጮች ምዝገባን ፣ የመራጮች ዝርዝር ጥገናን ፣ የቀጠና መረጃን እና የምርጫ መጽሐፍትን ማምረት ጨምሮ
የምርጫ ሥርዓቶችን ተግባራት የሚደግፍ መድረክ።
Static Voting System Software (የማይለዋወጥ የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት ሶፍትዌር)
እየተካሄደ ባለው ምርጫ ወይም በተጫነበት የድምፅ መስጫ መሣሪያዎች ላይ የማይለወጥ ሶፍትዌር፣ ለምሳሌ፣
ተፈጻሚ ኮድ።
Statute (ደንብ)
በአንድ ከተማ፣ አከባብ፣ ግዛት፣ ሀገር ወይም ሌላ የፖለቲካ አካል በሕግ አውጪ አካል የተላለፈ የጽሑፍ ሕግ።
Statutory Initiative Petitions (ሕጋዊ ተነሳሽነት አቤቱታዎች)
ሕግን የሚያሻሽል በዜግነት የተጀመረ የድምፅ መስጫ ልኬት።
Statutory Provisions (በሕግ የተደነገጉ ደንቦች)
በሕጉ ወይም በሕጉ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የሚስፋፉ ድንጋጌዎች ሕጉ ለማን እንደሚተገበር ፣ መቼ እንደሚተገበር ፣ እና እሱን
ስለጣሱ ቅጣቶች ምን እንደሆኑ የበለጠ መረጃ ለመስጠት።
Statutory Violations (የሕግ ጥሰቶች)
የሕግ ደንቦችን መጣስ ወይም በተቃራን መሄድ።
Straight Party Ballot (ቀጥተኛ የፓርቲ ድምጽ መስጫ)
ከአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ተወዳዳሪዎች ሁሉ እጩዎች ጋር።
Straight Party Override (ቀጥተኛ ፓርቲ መሻር)
በቀጥታ ፓርቲ ምርጫ ምርጫ የተደረጉትን የድምፅ ምርጫዎች የሚሽር ወይም የሚጨምር ግልጽ የመራጭ ምርጫ።
ቀጥተኛ ፓርቲ ሽንፈቶች እንዴት እንደሚሠሩ ወይም እንደተፈቀዱ በስቴቱ የምርጫ ሕጎች ተገዢ ሊሆኑ ይችላሉ።
Straight Party Voting (ቀጥተኛ የፓርቲ ምርጫ)
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በአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ በምርጫ ላይ ያሉትን ሁሉንም እጩዎች ለመምረጥ መራጮች አንድ ድምጽ እንዲሰጡ
የሚያስችል ዘዴ።
Straight Ticket (ቀጥተኛ ትኬት)
ለዚያ የፖለቲካ ፓርቲ እያንዳንዱ እጩ ድምጽ ለመስጠት በድምፅ መስጫው አናት ላይ ካለው የፓርቲ ስም ቀጥሎ
በአንድ ሞላላ ወይም ሳጥን ውስጥ የመምረጥ እርምጃ። የተመረጠው ፓርቲ እጩ በሌለበት በግለሰባዊ ውድድሮች
ላይ ድምጽ አይሰጥም። መራጩ በማንኛውም ወገን ባልሆኑ ዘሮች እና ሀሳቦች ውስጥ ድምጽ ለመስጠት ከፈለገ
መራጩ በእነዚህ ውድድሮች ውስጥ ምርጫዎችን ለብቻው ማድረግ አለበት።
Straight Vote (ቀጥተኛ ምርጫ)
አንድ መራጭ በአንድ የምርጫ ካርድ ላይ የአንድን የፖለቲካ ፓርቲ እያንዳንዱ እጩ ሲመርጥ።
Straw Ballot (ጊዜያዊ የምርጫ ካርድ)
ጊዜያዊ ወይም መደበኛ ያልሆነ ምርጫ። በአንድ ጉዳይ ላይ ህዝቡን የሚወክል አስተያየት ለማሳየት ያገለግላል።
Straw Poll (ጊዜያዊ የሕዝብ አስተያየት)
ጊዜያዊ ወይም መደበኛ ያልሆነ ምርጫ። በአንድ ጉዳይ ላይ ህዝቡን የሚወክል አስተያየት ለማሳየት ያገለግላል።
Stray Mark (የተለየ ምልክት)
ከእያንዳንዱ እጩ ወይም ልኬት አጠገብ ካለው የምርጫ ክልል ውጭ አንድ መራጭ ያደረገው ምልክት ወይም ለዚያ
ውድድር የመራጩን ምርጫ ለመመዝገብ የተመረጠው የድምፅ መስጫ ቦታ።
Street Segment Data (የመንገድ ውሂብ መረጃ)
በአንድ ቀጠና ውስጥ ሊመደብ በሚችል በሁለት ተከታታይ መስቀለኛ መንገዶች መካከል ያለው የመንገድ ክፍል።
Strike Out (ከመስመር የወጣ)
በሰነድ ወይም በድምፅ መስጫ ላይ አንድን መስመር ለመሳል ወይም ለማጥፋት ፣ እሱን ለማጥፋት ዓላማ በማድረግ።
Stylus (ስታይለስ)
ግለሰቦች ማያ ገጾችን ፣ ቦርዶችን እና ሌሎች መሣሪያዎችን እንዲደርሱ የሚያስችል አስማሚ መሣሪያ።
Substitute Candidate (ምትክ እጩ)
ለውጡ ለሀገር ፀሐፊ በማረጋገጥ በማንኛውም ጊዜ ከምርጫ ሰባ አምስት ቀናት በፊት በማንኛውም ጊዜ በፓርቲው
የምስክር ወረቀት ወይም በአመልካች አቤቱታ ላይ ከሚገኝበት የምክትል ፕሬዚዳንት የተለየ እጩ።
Successor (ተተኪ)
በሌላ የተያዘውን ቢሮ ወይም ቦታ የሚተካ እና የሚወስድ ሰው።
Suffrage (የምርጫ መብት)
በፖለቲካ ምርጫዎች ድምጽ የመስጠት መብት።
Supervisor of Elections (የምርጫ ተቆጣጣሪ)
ለምርጫ አስተዳደር ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Supplemental Ballot Pamphlet (ጭማሪ የምርጫ በራር ወረቀት)
የምርጫ ጽሕፈት ቤት በፖስታ ከተላከ በኋላ ከምርጫ ጽ/ቤት ስለተሰጠው የድምፅ መስጫዎ ይፋዊ መረጃ።
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Supplemental Petition (ጭማሪ አቤቱታ)
ተጨማሪ የአቤቱታ ክፍሎች ፣ ስለ መመዘኛዎች ፣ ተነሳሽነቶች ፣ ሕዝበ ውሳኔዎች ፣ ወይም ከተመዘገቡ መራጮች ፊርማ
ለማሰባሰብ ያገለገሉ ዕጩዎች ዋና ሰነድ ከተሰጠ በኋላ።
Supplemental Roster (ጭማሪ ዝርዝር)
በምርጫ ላይ ድምጽ የመስጠት መብት ባለው የመራጮች ያፋዊ መዝገብ ውስጥ የተጨመሩ ተጨማሪ ገጾች ፣ ድምጽ
መስጫ ከመስጠታቸው በፊት መራጮችን ለማረጋገጥ እና ለመፈተሽ ያገለግላሉ።
Support Software (ደጋፍ ሶፍትዌር)
የሌሎች ሶፍትዌሮችን ልማት ፣ ጥገና ወይም አጠቃቀም የሚረዳ ሶፍትዌር ፣ ለምሳሌ አጠናቃሪዎች ፣ ጫኝዎች እና
ሌሎች መገልገያዎች።
Suspend Voting Rights (የምርጫ መብቶችን ማገድ)
የአንድን ሰው የመምረጥ መብቱን መከልከል።
Suspended Status (የእግድ ሁኔታ)
የምርጫ አስፈፃሚዎች የምርጫ መዝገቡ መራጩ ለመምረጥ ብቁ አለመሆኑን በሚያሳይበት ጊዜ የሚጠቀሙበት
ቃል።
Swear (መማል)
አንድ ሰው የሚናገረውን ወይም ያ ሰው የሚናገረውን እውነት ከልብ የሚያረጋግጥ ነው።
Swing Voter (ተወዛወዥ መራጭ)
የማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ጽኑ ደጋፊ ያልሆነ እና በምርጫ ውስጥ ያለው ድምጽ ለመተንበይ አስቸጋሪ የሆነ ሰው።
Switch (ቀያሪ)
መቀየሪያዎች ኮምፒውተሮችን ወደ አውታረ መረቦች ያገናኛሉ። ቀያሪ እንደ መቆጣጠሪያ ይሠራል። ራውተሮች በተለያዩ
አውታረ መረቦች መካከል ትራፊክን ያገናኛሉ እንድሁም ያስተዳድራሉ።
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Sworn (መሀላ)
አንድ ሰው የሚናገረውን እዉነት በጥብቅ ስመሰክር ወይም ያ ሰው የሚናገረውን ለማድረግ ከልብ ያሰበና ያንን እዉነት
ማስረጃ ለማቅረብ ሰነዶችን መፈረም።
Sworn and Subscribed To (መማል እና መመዝገብ)
አንድ ሰው የሚናገረውን ወይም ያ ሰው እውነት መሆኑን ከልብ በመመስከር አንድ ሰው የተናገረውን ለማድረግ ከልቡ
ያሰበ እና የእውነቱን ማስረጃ ለማቅረብ ሰነዶችን መፈረም።
Symmetric Cryptography (ተመጣጣኝ የመፍታት ዘዴ)
ተመሳሳዩን ቁልፍ ለምርመራ እና ለመፍታት የሚጠቀም የምስጠራ ስርዓት። ይህ ቁልፍ በሚስጥር መያዝ አለበት።
Symmetric (Secret) Encryption Algorithm (ተመጣጣኝ (ምስጢር) የምስጠራ ስልተ ቀመር)
ለምርምር እና ለመፍታት ተመሳሳይ የምስጢር ቁልፍን በመጠቀም የሚደረግ የምርምር ቀመሮች ስልት።
System (ስርዓት)
ግብዓቶችን ወደ ውጤቶች የሚቀይሩ የተዋሃዱ ክፍሎች ስብስብ። ስርዓቶቹ የተዋሃዱ ንዑስ ስርዓቶችን ያካትታሉ።
ስርዓቶች በተለምዶ ውስብስብ እና በጣም እርስ በእርስ የተገናኙ ናቸው። የመረጃ ሥርዓቶች ሃርድዌር ፣ ሶፍትዌር ፣
መረጃ ፣ ሰዎች እና ሂደቶች ያካተቱ ናቸው።
System Audit (የስርዓት ኦዲት)
እንቅስቃሴዎች እና ተዛማጅ ውጤቶች ከታቀዱት ዝግጅቶች ጋር የሚጣጣሙ መሆናቸውን እና እነዚህ ዝግጅቶች
ውጤታማ በሆነ መንገድ የተተገበሩ እና ግቦችን ለማሳካት ተስማሚ መሆናቸውን ለመወሰን የሚደረግ ስልታዊ እና
ገለልተኛ ምርመራ። እንዲሁም የኦዲት ማስረጃን ለማግኘት እና የኦዲት መመዘኛዎች ምን ያህል እንደተሟሉ በትክክል
ለመገምገም እንደ ስልታዊ፣ ገለልተኛ እና በሰነድ ሂደት ይገለጻል።
Systematic List Maintenance Program (ስልታዊ ዝርዝር የመደገፍ ፕሮግራም)
ግዛቶች እና አውራጃዎች የመራጮች ጥቅሎችን ለማቆየት እና ለማሻሻል የሚጠቀሙበትን የቃላት አጠራር በየጊዜው እና
ከአሁን በኋላ ብቁ ላልሆኑ መራጮች ምዝገባን ለመሰረዝ ይጠቅማል።
System Extent (የስርዓት መጠን)
የድምፅ አሰጣጥ ሥርዓቱ ጥቅም ላይ የሚውልበት አጠቃላይ መጠን (ለምሳሌ ፣ አከባብ)። የስርዓቱ ወሰን ስርዓቱ
ሪፖርቶችን ከሚያመነጭበት ከከፍተኛ ደረጃ የሪፖርት አውድ ጋር ይዛመዳል።

T
T-Coil (ቲ -ጥቅል)
በድምፅ ማጉያ ምትክ የድምፅ ሞገድ መግነጢሳዊ መቀበያ ምልክት ለመቀበል በአንዳንድ የመስሚያ መርጃ
መሳሪያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለ ቀስቃሽ ሽቦ። መግነጢሳዊ ወይም ኢንደክቲቭ የመቀበያ ዘዴ በተለምዶ ከስልክ፣
የአዳራሽ ድምፅ ማጉያ ስርዓቶች እና አስፈላጊውን መግነጢሳዊ ኃይል ከሚሰጡ ሌሎች ስርዓቶች ጋር አብሮ ጥቅም ላይ
ይውላል።
Tabletop Exercise (በጠረጴዛ ዙርያ ልምምድ)
ዕቅዶችንና ሂደቶችን ለማረጋገጥ ብቃት ያላቸው ሠራተኞች ሁኔታዎችንና ምላሾችን በሚወያዩበት በውይይት ላይ
የተመሠረተ ልምምድ። እንዲሁም የአደጋ ምላሽ ዕቅድ ወይም TTX ተብሎም ይጠራል።
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Tabulate (በሠንጠረዥ መዘርዘር)
ድምጾችን የማጠቃለል ሂደት።
Tabulating Equipment (በሰንጠረዥ መዘርዘር መሣሪያ)
የሃርድዌር፣ ሶፍትዌር ወይም ድምጾችን ለመቁጠር የሚያገለግሉ ዕቃዎች።
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Tabulating Equipment Memory Card (የስንጠራ መሳሪያ የማኅደረ ትውስታ ካርድ )
በኮምፒተር ላይ የተሰሩትን አጠቃላይ መረጃን ለማከማቸት የሚያገለግል የኤሌክትሮኒክስ የመረጃ ማከማቻ መሣሪያ፣
በተለይም ፍላሽ ካርድ መጠቀም።
Tabulation (ስንጠራ)
ድምጾችን የማጠቃለል ሂደት።
Tabulation Audit (የስንጠራ ኦዲት)
የድህረ-ምርጫ ቁጥጥር፣ በወረቀት መዝገቦች ላይ የድምፅ ናሙናው በእጅ መቁጠሩን ያካትታል፣ ከዚያ እነዚያን
ቆጠራዎች ከመጀመሪያው የምርጫ ውጤቶች ጋር ትክክለኛነቱን ከተዛማጅ የድምፅ ድምሮች ጋር ማወዳደር፤ ከዛም
ትክክለኛ የእጅ ቆጠራዎችን በመጠቀም ልዩነቶችን ለመለየት የወረቀት መዝገቦችን እንደ ማጣቀሻ መጠቀም።
Tabulation Report (የስንጠራ ዘገባ)
ለአንድ የምርጫ ጣብያ ከተሰጡት የድምፅ መስጫ የሠንጠረዥ ወረቀቶች ጋር የተዛመዱ ቆጠራዎችን የያዘ ዘገባ።
Tabulator (የስንጠራ ቆጣሪ)
ድምጾችን የሚቆጥረው ሰው ወይም መሣሪያ።
Tactile Controls (የሚዳሰሱ መቆጣጠሪያዎች)
እጆችን፣ እግሮችን ወይም ሌሎች የሰውነት ክፍሎችን በመጠቀም፤ በመንካት ሊታወቁ ወይም ሊታወቁ የሚችሉ
መቆጣጠሪያዎች። (የንክኪ ማያ ገጾችን አያካትትም።) ባለሁለት መቀያየርያዎች በትንሹ መራጮች በእጃቸው
ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ የንክኪ መቆጣጠሪያ ዓይነቶች ናቸው።
Tally (አጠቃላይ ምዝገባ)
ድምጾችን የማጠቃለል ሂደት።
Tally Sheet (አጠቃላይ የምዝገባ ወረቀት)
ድምጾችን በመቁጠር ሂደት ውስጥ መረጃን ለመሰብሰብ የሚያገለግል የወረቀት ቅጽ ወይም የኤሌክትሮኒክ መዝገብ።
Tape (ቴፕ)
ለአንድ እጩ ወይም ጉዳይ የተሰጡትን ድምጾች ጠቅላላ ቁጥር ለማሳየት ከድምጽ ማሰባሰብ መሣሪያ የሚሰራ
ሪፖርት።
Technical Data Package (ሞያዊ የመረጃ ጥቅል)
ከድምጽ መስጫ ሥርዓት ጋር የሚዛመዱ ሰነዶች አስቀድመው በትክክሉ መሰራታቸው ለማረጋገጥ ለስርዓቱ መሰጠት
አለባቸው።
Telecommunications (ቴሌኮሙኒኬሽኖች)
በተላከውና በደረሰው የመረጃ አቀማመጥ ወይም ይዘት ላይ ለውጥ ሳይኖር በተጠቃሚው በተጠቀሱት ነጥቦች
መካከል ወይም መሀል፣ በተጠቃሚው ምርጫ መሠረት መረጃን ማስተላለፍ።
Term Limits (የጊዜ ገደቦች)
አንድ ቢሮ የያዘ ሰው በተወሰነና በተመረጠ ጽሕፈት ቤት ውስጥ ሊያገለግል የሚችለውን ጠቅላላ ውሎች የሚገድብ
የሕግ ገደብ።
Term of Office (የሥራ ዘመን)
አንድ ሰው የህዝብ ቢሮ እንዲይዝ የተመረጠበት ወይም የተሾመበት ጊዜ። በአብዛኛው በቢሮው ውስጥ የሚቆይበት ጊዜ
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2፣ 4 ወይም 6 ዓመታት ናቸው።
Test (ሙከራ)
ለተስማሚነት ግምገማ በተወሰነው የአሠራር ሂደት መሠረት የአንድ ወይም ከዚያ በላይ የምርት፣ የአሠራር ወይም
የአገልግሎት ባህሪያትን ለመወሰን የሚያገለግል አሠራር። ፈተናው የአሠራር ፈተና ወይም ከአሰራር ውጭ የሆነ ፈተና
ሊሆን ይችላል (ለምሳሌ፣ ምርመራ)።

113

Test Campaign (የሙከራ ዘመቻ)
የሥራው ድምር በአንድ ምርት ወይም ሥርዓት ላይ ከሙከራ ዕቅድ እስከ ኮንትራት፣ ለእያንዳንዱ መስፈርት (ሃርድዌር፣
ሶፍትዌር እና ሥርዓቶችን ጨምሮ) የሙከራ ሥነ ምግባር፣ ማሳወቅ፣ በመዝገብ መያዝና ለችግሮች ምላሽ መስጠት።
Test Deck (የሙከራ የስብስባ ቦታ)
አስቀድሞ የተወሰነ ውጤት ያለው ምልክት የተደረገባቸው የድምፅ መስጫዎች ስብስብ። የድምፅ አሰጣጥ ስርዓትን
ምክንያታዊነት እና ትክክለኛነት ለመፈተሽ ይጠቅማል።
Test Method (የሙከራ ዘዴ)
ፈተና ለማካሄድ የተገለጸ ሞያዊ አሠራር፣ ምርመራዎች የተገኙባቸው ሂደቶች ወይም የእነዚህ ጥምረት።
Test Plan (የሙከራ ዕቅድ)
የሙከራ ወሰን እና ባህሪን፣ የሚሞከሩ ነገሮችን፣ የሙከራ አቀራረብን፣ ሙከራን ለማከናወን የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን፣
የሙከራ ተግባሮችን፣ አደጋዎችን እና መርሐግብርን የሚገልጽ ከሙከራው በፊት የተዘጋጀ ሰነድ።
Test Suite (የሙከራ ስብስብ)
ለአንድ የተወሰነ ነገር (ልክ እንደ አንድ የተወሰነ የድምፅ አሰጣጥ ሥርዓት)፤ ወይም የነገሮች ክፍል፤ (እንደ የሙከራ
ስርአቱ የተገለፀበትን ቋንቋ መተርጎም የሚችሉ ሁሉም የድምፅ መስጫ ሥርዓቶች ያሉት) የአሠራር ሙከራዎች ስብስብ
አፈፃፀም።
Testing Laboratories (የሙከራ ቤተሙከራዎች)
ተገቢው መሣሪያ፣ አቅርቦቶች እና የተረጋገጡ የሙያው ባለበት ቁጥጥር በሚደረግበት አካባቢ የሚደረጉ ማናቸውንም
ምርመራዎች ወይም ሂደቶች የማከናወን ሂደት። የቤተሙከራ ምርመራ በቀላሉ የቤተሙከራ ምርመራ ተብሎ ሊጠራ
ይችላል።
Testing Standard (የሙከራ ደረጃ)
የሙከራ ዘዴዎችን የሚመለከት መደበኛ፣ አንዳንድ ጊዜ ከሙከራ ጋር በተያያዙ ሌሎች ድንጋጌዎች የሚያሟላ ነው፣
ለምሳሌ ናሙና፣ የስታቲስቲክ ዘዴዎችን አጠቃቀም ወይም የፈተናዎችን ቅደም ተከተል።
Third Party (የሶስተኛ ወገን)
ከሁለቱም ውጭ አንድ ሰው ወይም ቡድን በዋናነት በአንድ ሁኔታ ውስጥ የተሳተፉ።
Third Party Auditor (የሶስተኛ ወገን ተቆጣጣሪ)
የምርጫ ቁሳቁሶችን የመገምገም ኃላፊነት የተሰጠው ከምርጫ ባለሥልጣን በስተቀር የተረጋገጠ ወይም በሌላ ዕውቅና
የተሰጠው ግለሰብ ወይም ቡድን።
Third Party Candidate (የሶስተኛ ወገን እጩ)
ከሁለቱ አብላጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች (ሪፓብሊካን እና ዴሞክራቲክ) ውጭ የፖለቲካ ፓርቲ አባል በመሆን ለሹመት
ዕጩነት የሚፈልግ እጩ።
Third Party Logic (የሶስተኛ ወገን አመክንዮ)
የመተግበሪያ አመክንዮም ሆኖ COTS ያልሆነ ሶፍትዌር፣ ፊርምዌር ወይም የኮምፒዩተር ፕሮግራም ያለው አመክንዮ
ነው። ይህ ለምሳሌ፣ በሦስተኛ ወገን (ወይም እንደ ዊንዶውስ የተከተተ ኮምፓክት፣ ወደ አዲስ መድረክ የተላለፈ)፣
በሰፊው ጥቅም ላይ ያልዋለ፣ ወይም በ COTS ጥቅል የመነጨ መነሻ የሚስጢር ፅሑፍ ያለው በሶስተኛ ወገን የተገነባ
በአጠቃላይ የኮምፒዩተር ፕሮግራምን ያጠቃልላል።
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Third Party Notification (የሶስተኛ ወገን ማሳወቂያ)
በዋነኝነት በግብይት ውስጥ ከተሳተፉ ከሁለቱም በተጨማሪ ከአንድ ሰው ወይም ቡድን የተሰጠ ማሳወቂያ። ለምሳሌ
ለምርጫው ጽ / ቤት የተላለፈው የአሜሪካ የፖስታ አገልግሎት የአድራሻ ለውጥ ማሳወቂያ።
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Ticket (ትኬት)
የድምጽ መስጫ ካርድ ሌላ ስም።
Tie Vote (እኩል ድምፅ)
ከተመሳሳይ ውድድር ከአንድ በላይ እጩ ወይም ተተኪ እኩል የድምፅ ብዛት።
Time Limit (የጊዜ ገደብ)
አንድ ነገር መደረግ ወይም መጠናቀቅ ያለበት የጊዜ መጠን።
Time of Recall (ድጋሚ የምርጫ ጊዜ)
ዜጎች የስልጣን ዘመናቸው ከማለቁ በፊት የተመረጡትን ሹመኞች ከሥልጣን ማንሳት የሚችሉበት ሕጋዊ ጊዜ።
Time Off for Voting (ለምርጫ ጊዜ መውሰድ)
የእያንዳንዱ ግዛት አሰሪዎች ድምጽ ለመስጠት ከሥራ እረፍት የሚወስደውን ሠራተኛ ከመቅጣት ወይም ከማባረር
ይከለክላል። አንዳንድ የክልል ሕጎች አሠሪዎች ለሠራተኞቻቸው የድምፅ መስጫ ጊዜያቸውን እንዲጠቀሙ የተወሰነ
ሰዓት እንዲሰጡአቸው ያስገድዳቸዋል። ግዛቶች ውስጥ ይህ የእረፍት ጊዜ መከፈል አለበት። በሌሎች ውስጥ፣ ምናልባት
ያልተከፈለ ሊሆን ይችላል።
Touch Screen (በመነካካት የሚከፈቱ የኤሌክትሮኒክስ ማያዎች ( ተች እስክሪን))
በማያ ገጹ ላይ ቦታዎችን በመንካት ተጠቃሚው ከኮምፒዩተር ጋር መስተጋበር የሚፈጥር የማሳያ መሣሪያ።
Touchscreen Voting (በንኪኪ ማያ ገጽ ድምጽ መስጠት)
የድምፅ መስጫ ካርዱን ለማየት የኮምፒተርን ማያ ገጽ በመጠቀምና መራጩ በማያ ገጹ ላይ የተሰየሙ ቦታዎችን
በመንካት ምርጫዎቹን እንዲያመለክት የሚያስችለውን ማሽን በመጠቀም ድምጽ መስጠት።
Touchscreen Voting Machine (በንክኪ ማያ ድምጽ መስጫ ማሽን)
የድምፅ መስጫውን ለማየት የኮምፒተር ማያ ገጽን የሚጠቅምና መራጩ በማያ ገጹ ላይ የተሰየሙ ቦታዎችን
በመንካት ምርጫዎቹን እንዲያመለክት የሚፈቅድ የድምፅ መስጫ ማሽን።
Touchscreen Voting System (የንክኪ ማያ ድምጽ አሰጣጥ ስርዓት)
የድምፅ መስጫውን ለማሳየት ከኮምፒዩተር ማያ ገጽ ጋር ማሽኖችን የሚጠቀምና መራጩ በማያ ገጹ ላይ የተሰየሙ
ቦታዎችን በመንካት ምርጫዎቹን እንዲያመለክት የሚፈቅድ የምርጫ ሥርዓት።
Town (ከተማ)
የአንድ ግዛት ማህበረሰብ እና የፖለቲካ ንዑስ ክፍል፣ እንደ መጠናቸው እና እንደ ቦታው የሚለያይ ነገር ግን በተለምዶ
የአንድ አውራጃ ክፍል ነው። አንድ ከተማ የአካባቢ መንግሥት ሊኖረውም ላይኖረውም ይችላል።
Town Clerk (የከተማ ጸሐፊ)
ለአንድ ከተማ የምርጫ አስተዳደር ኃላፊነት ያለው የከተማ ባለሥልጣን።
Town Council (የከተማ ምክር ቤት)
በብዙ የአሜሪካ ግዛቶች ውስጥ የአንድ ከተማ የበላይ አካል፣ በመራጮች የተመረጡ አባላትን ያቀፈ።
Township (ከተሜነት)
በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በሰፊው ጥቅም ላይ የዋለ የአከባቢ መስተዳድር ክፍል፣ አንድ ዓይነት የአከባቢ አስተዳደርና
ለግዛቱ የሚገዛ፤ በአጠቃላይ ምርጫ የሚያካሂድበት።
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Township Clerk (የከተማው ጸሐፊ)
ለከተማ ምርጫ የምርጫ ቦርድ ተጠሪ የሆነ የከተማው ባለሥልጣን።
Translate (ተርጉም)
በሌላ ቋንቋ (የቃላት ወይም የጽሑፍ) ስሜትን ይግለጹ።
Translation (ትርጉም)
ቃላትን ወይም ጽሑፍን ከአንድ ቋንቋ ወደ ሌላ የመተርጎም ሂደት።
Translator (ተርጓሚ)
ከአንድ ቋንቋ ወደ ሌላ የሚተረጎም ሰው ወይም ፕሮግራም።
Transmitted Electronically (በኤሌክትሮኒክ መንገድ መላላክ)
በስልክ ወይም በማይክሮዌቭ ቅብብል የተገናኙ የኮምፒተር ተርሚናሎች ወይም ሌሎች መሳሪያዎችን ወይም
ስልቶችን፣ ወይም የኤሌክትሪክ፣ ዲጂታል፣ ማግኔቲካል፣ ሽቦ አልባ፣ ኦፕቲካል ኤሌክትሮማግኔቲክ ወይም ተመሳሳይ
ችሎታዎችን ጨምሮ በቴክኖሎጂ መሣሪያዎች የተላከ ወይም የተቀበለ ግንኙነት ያመለክታል።
Tribal Lands (የጎሳ መሬቶች)
በፌዴራል የታወቀ የሕንድ ጎሳዎች ግዛት ውስጥ ያለው መሬት የዩናይትድ ስቴትስ መንግሥት ለአሜሪካ ተወላጅ ነገድ
ወይም ለአገሬው ተወላጅ አሜሪካዊ አባል እውቅናን ይሰጣል። ይህ ቦታ ማስያዣዎችን፣ ፒዩብሎ የመሬት ዕርዳታዎችን፣
የጎሳ መተማመኛ መሬቶችን እና የግለሰባዊ ይዞታዎችን ያጠቃልላል።
Trusted Build (የታመነ ግንባታ)
ምንጩ የተረጋገጠ የኮምፒተር ፕሮግራም ዋናውን መለያ ወደ ኮምፒተር ታማኝ ውክልና መሆኑን የሚያረጋግጥ
የደህንነት እርምጃዎችን በሚሰጥ መንገድ የምንጩን መለያ ወደ ማሽኑ በሁለትዮሽ መንገድ ወደ ሚነበብ መመርያ
በመቀየር (ተፈፃሚነት ያለው መለያ) ታመኝ ውክልና ያለው መሆኑን የሚያረጋግጥ የደህንነት እርምጃዎችን በሚሰጥ
መንገድ የሚቀየርበት የተረጋገጠ የሶፍትዌር ግንባታ።
Turnout (ተሳታፊዎች)
በአንድ ፕሮግራም ላይ የሚካፈሉ ወይም የሚሳተፉ የሰዎች ብዛት፣ በተለይም በምርጫ ላይ ድምጽ የሰጡ ሰዎች
ብዛት። ይህ ቁጥር በተለምዶ በአንድ የምርጫ ክልል ወይም ግዛት ውስጥ በተመዘገቡ መራጮች ጠቅላላ ቁጥር
ተከፋፍሎ በአንድ የምርጫ ወቅት የመራጮች ቁጥር መቶኛ ሆኖ ሪፖርት ተደርጓል።

U
U.S. Election Assistance Commission (EAC) (U.S. ረዳት የምርጫ ኮሚሽን (EAC))
ረዳት የምርጫ ኮሚሽን የተመሰረተው በ ሔልፕ አሜሪካን ቮት አክት (HAVA) ግዛቶችን ለመርዳትና የHAVA ገንዘብን
ለክልሎች ለማሰራጨት የምርጫ ድጋፍ ኮሚሽንን ለማገዝ የተፈጠረ ነበር። ረዳት የምርጫ ኮሚሽን ደግሞ የድምፅ
አሰጣጥ ስርዓት መመሪያዎችን በመፍጠርና የፌደራል መንግስቱን የመጀመሪያ የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት በመሥራቱ
ተመዝግቧል
የማረጋገጫ ፕሮግራም። ረዳት የምርጫ ቦርድ የብሔራዊ የመራጮች ምዝገባ ቅጽን የማስተዳደር፣ የምርምር
ሥራዎችን የማካሄድ፣ ምርጫዎችን በተመለከተ መግለጫዎችን የመስጠት፣ ስለ ተመራጮት መረጃን መስጠት እና
ሌሎች ምርጫውን ውጤታማ የሚያደርጉ ግብዐቶችን የመስጠትና የማስተዳደር ኃላፊነት አለበት።
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Unauthorized Use (ያልተፈቀደ አጠቃቀም)
ላልተፈቀዱ ወይም ለሕገ - ወጥ ተግባራት የቴክኖሎጂ ወይም የመረጃዎች አጠቃቀም።
Unconstitutional (ሕገ-መንግስታዊ ያልሆነ)
በፖለቲካዊው ሕገ መንግሥት መሠረት ያልሆነ፣ በተለይም በአሜሪካ ሕገ መንግሥት፣ ወይም የሥርዓት ሕጎች ጋር።
Under Oath (በመሀላ ስር)
እውነቱን ለመናገር መማል።
Undervote (ያልተሟላ የድምፅ አሰጣጥ)
በተመረጠው የምርጫ ጣብያ ላይ በመራጮች የተመረጡት ተወዳዳሪዎች በምርጫው ጣብያ ከተፈቀደው ከፍተኛ
ቁጥር ያነሰ ሲሆን ወይም በምርጫው ጣብያ ላይ ምንም አይነት ድምፅ ሳይሰጥ በሚቀርበት ጊዜ የሚከሰት ነው።
Undervoting (ያነሰ ድምጽ መስጠት)
በምርጫው ጣብያ መራጮች ከተፈቀደው ከፍተኛ ቅጥር ያነሰ ድምፅ ሲሰጡ ወይም በአንድ ምርጫ ጣብያ ምንም
ምርጫ በማይደረግበት ጊዜ የሚከሰት ነው።
Unenrolled (ያልተመዘገበ)
ከፖለቲካ ፓርቲ ጋር ግንኙነት የሌለው ግለሰብ።
Unenrolled Candidate (ያልተመዘገበ እጩ)
ከፖለቲካ ፓርቲ ጋር ግንኙነት የሌለው የመንግሥት መሥሪያ ቤት እጩ።
Unexpired Term (ያልተጠናቀቀ ጊዜ)
ክፍት በሆኑ የመንግሥት የሥራ ቀናትና የጊዜው ገደብ በመደበኛነት እንዲጠናቀቅ በታቀደበት ቀናት መካከል ያለው
የቀናት ብዛት። ጊዜው ያላለፈባቸው በቀጠሮ ወይም በልዩ ምርጫ ሊሞሉ ይችላሉ።
Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA) (የደንብ ልብስ የለበሱ እና የውጭ አገር
ዜጎች ያለመምረጥ የድምፅ አሰጣጥ ሕግ)
UOCAVA የአሜሪካን ዜጎች ሆነው ወታደራዊ የደንብ ልብስ የሚለበሱ፣ የንግድ መርከብ ባህር ኃይሎች እና የህዝብ ጤና
አገልግሎትና የብሔራዊ ውቅያኖስና የከባቢ አየር አስተዳደር ተልእኮ አባላት፣ የእነርሱ ሕጋዊ የቤተሰብ አባሎቻቸው፣ እና
ከዩናይትድ ስቴትስ ውጭ የሚኖሩ የአሜሪካ ዜጎች ናቸው። ይህ ሕግ እነዚህ ዜጎች ያለመምረጥ ለፌዴራል መሥሪያ
ቤቶች ሕጋዊ መሠረት ይሰጣል።
Uniformed Services Voter (የደንብ ልብስ አገልግሎት ሰጪዎች መራጭ)
የአሜሪካን ዜጎች ሆነው ወታደራዊ የደንብ ልብስ የሚለበሱ፣ የንግድ መርከብ ባህር ኃይሎች እና የህዝብ ጤና
አገልግሎትና የብሔራዊ ውቅያኖስና የከባቢ አየር አስተዳደር ተልእኮ አባላት፣ የእነርሱ ሕጋዊ የቤተሰብ አባሎቻቸው፣
Uninterruptable Power Supply (UPS) (የማይቋረጥ የኃይል አቅርቦት (ዩፒኤስ))
መብራት በሚጠፋበት ጊዜ ወዲያውኑ በባትሪ ያጠራቀመውን ኃይል ኮምፒዩተር እንዲያገኝ በማድረግ የኤሌክትሪክ
ኃይል ምትክ ሆኖ በመሥራት ያገለግላል።
United States Citizen (የአሜሪካ ዜጋ)
በአሜሪካ ውስጥ የተወሰኑ መብቶችን እንዲያገኙ ሕጋዊ ሁኔታ ያለው ግለሰብ። ዜግነት በቦታው በመወለድ፣ በአባትነት
በኩል የሚገኝ ዜግነት ወይም የሌላ ሀገር ዜጋ ሆኖ በሚሰጥ ዜግነት ሊገኝ ይችላል።
Unmarked Ballot (ምልክት ያልተደረገበት የምርጫ ካርድ)
ምንም ምርጫ ሳይደረግበት የወጣ የምርጫ ካርድ።
118

Unregistered (ያልተመዘገበ)
በሕጋዊ የምርጫ መዝገብ ላይ ያልተገኘ የሰው ስም ።
Upload (መጫን)
መረጃን ከትንሽ ኮምፒዩተር ወይም መሣሪያ ወደ ትልቅ ኮምፒዩተር ያስተላልፉ።
Usability (ተጠቃሚነት)
በአንድ የተወሰነ አካባቢ የተወሰኑ የተጠቃሚዎች ስብስብ የተወሰኑ ተግባሮችን በውጤታማነት፣ በቅልጥፍና እና
በእርካታ ማሳካት የሚችልበት። ተጠቃሚነት በድምጽ አሰጣጥ አውድ ውስጥ የሚያመለክተው መራጮች ልክ
እንዳሰቡት ትክክለኛ ድምጽ መስጠት መቻላቸውን፣ ያለ ስህተቶችና ምርጫዎቻቸው በትክክሉ በድምፅ መስጫው
ካርድ ላይ ተመርጦ መመዝገብ ሲችል ነው። እንዲሁም በድምጽ መስጫ መሣሪያዎች አጠቃቀም፤ የምርጫ ቦታ ውስጥ
የማዋቀሩንና የአሠራር አጠቃቀምን ያመለክታል።
Usability Testing (የአጠቃቀም ሙከራ)
እንደ የአጠቃቀም ፍተሸ ካሉ የትንታኔ ቴክኒኮች በተቃራኒ በተመረጡ ታዳሚዎች ውስጥ ተጠቃሚዎቹ በትክክል
ከስርዓቱ ጋር እንዴት እንደሚገናኙ የሚፈትሹ የተለያዩ ዘዴዎችን ያጠቃልላል።
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V
Vacancy (ክፍት የሥራ ቦታ)
የመንግሥት መሥሪያ ቤት የሥራ ዘመን ከማለቁ በፊት ክፍት ሆኖ ሲገኝ። ይህም በሞት፣ በስራ መልቀቂያ፣ ነዋሪው
በሚፈለግበት ጊዜ ከሥልጣኑ በመልቁቁ፣ ከቢሮ መወገድ፣ በሌሎች ምክንያቶች ሊሆን ይችላል።
Valid (ህጋዊነት)
ሕጉን በማክበር የሚፈፅሙ በመሆናቸው ምክንያት ሕጋዊ አስገዳጅ።
Valid Identification (ID) (ሕጋዊ መታወቂያ (የመታወቂያ ካርድ))
በክልል ሕጎች መሠረት የአንድን ሰው ማንነት የሚያረጋግጥበት ዘዴ። የተለመዱ የመታወቂያ ዓይነቶች የመንጃ
ፈቃዶችና ፓስፖርቶች ናቸው።
Valid Registered Voter (ህጋዊ የምርጫ ተመዝጋቢ)
ህጋዊነት ባለው የምርጫ ቦርድ ባለስልጣን በአግባቡ መረጃው የተመዘገበና ድምጽ ለመስጠት ብቁ የሆነ መራጭ።
Valid Vote (ህጋዊ ድምጽ)
በሀገሩ ሕግ መሠረት በሕግ ተቀባይነት ባለው የድምፅ መስጫ ካርድ ወይም የድምፅ መስጫ ምስል ይምረጡ።
Validation (ረጋገጫ)
የተወሰኑ መስፈርቶችን የሚያሟላ መሆኑን ለመወሰን በሂደት መጨረሻ ላይ አንድን ስርዓት ወይም አካል የመገምገም
ሂደት።
Verification (ማረጋገጥ)
የአንድ የተወሰነ የእድገት ደረጃ ምርቶች በደረጃው የመጀመሪያ ሂደት ላይ የተጫኑትን ሁኔታዎች (ዝርዝር
መግለጫዎች) የሚያረኩ መሆናቸውን ለመወሰን ስርዓቱን ወይም አካሉን የመገምገም ሂደት።
Verify Status (ሁኔታውን ማረጋገጥ)
በአንዳንድ ግዛቶች ውስጥ በመራጩ የምርጫ መዝገብ ውስጥ የምርጫ ካርድ ከመሰጠቱ በፊት መራጩ በመረጃቸው
ውስጥ ያላሟላቸው እንደ አድራሻ ወይም የትውልድ ቀን በመኖራቸው ምክንያት መረጃዎችን ማረጋገጥ እንዳለበት
የሚገልጽ ባንዲራ ያኖራሉ።
Verify Your Voter Registration (የመራጭ ምዝገባዎን ያረጋግጡ)
በሚቀጥለው ምርጫ ላይ ድምጽ መስጠት እንዲችሉ ሁሉም የመራጮ መረጃዎ ትክክለኛና ወቅታዊ መሆኑን
ያረጋግጡ።
Video Ballot (የተንቀሳቃሽ ምስል ድምጽ መስጫ)
የድምፅ መረጃና የድምፅ አሰጣጥ መመሪያዎችን በተንቀሳቃሽ ምስሎች የሚያቀርብ የኤሌክትሮኒክ መራጭ በይነ
መረቡ።
Violate (መጣስ)
አንድን ደንብ ወይም ህግ አለማክበር።
Violation (ጥሰት)
አንድን ደንብ ወይም ህግ ያለማክበር ተግባር።
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Virus (ቫይረስ)
በኮምፒተር ኔትወርክ ላይ ራሱን የሚያባዛ፣ ኮፒ በማድረግ ፕሮግራሞችን በራሱ ውስጥ ማስገባት ወይም በማያያዝና
መረጃን ወይም ፕሮግራሞችን በማበላሸት፣ በመስረቅ ወይም በማሻሻል በኮምፒዩተሮች ስርዓት ላይ ጉዳት የሚያደርስ
ተንኮል -አዘል የኮምፒተር ፕሮግራም።
Visual Format (የእይታ አቀራረብ)
እይታን በመጠቀም የውድድር አማራጮችንና ሌሎች መረጃዎች በማያ ገጽ ወይም በወረቀት ላይ የሚታዩበት የማሳያ
አቀራረብ።
Visually Impaired (ማየት የተሳነው)
ማንኛውም ዓይነት እይታን ማጣት።
Visually Inspected (የእይታ ምርመራ)
ጉድለቶችን ለማረጋገጥ ዓይናቸውን ብቻ በመጠቀም አንድን መሣሪያ፣ ወይም የድምፅ መስጫ ካርድን በመመልከት
የጥራት ቁጥጥር፣ መረጃ ማግኛ እና የመረጃ ትንተና የማድረግ የተለመደ ዘዴ።
Void Ballot (ዋጋ የሌለው የድምጽ መስጫ ካርድ)
ዋጋ ያለው የድምፅ መስጫ ካርድ ግን በትክክሉ አገልግሎት ላይ ያልዋለ። ይህ ሊሆን የቻለበት ምክንያት የድምፅ
መስጫ ካርዱ ፖስታ ቤት ስለጠፋ፣ ስለተበላሸ፣ ወይም መራጩ ድምጽ ለመስጠት ብቁ ባለመሆኑና በሌሎች
ምክንያቶች ሊሆን ይችላል።
Voluntary Voting System Guidelines (VVSG) (የፈቃደኝነት የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት መመሪያዎች (VVSG))
የትኞቹ የምርጫ ሥርዓቶች የሚያስፈልጉትን መመዘኛዎች ያሟሉ እንደሆኑ ለመወሰን የምርጫ ሥርዓቶች
ሊሞከሩባቸው የሚችሉበትን ዝርዝር መግለጫዎች እና መስፈርቶች ይይዛል። በ ሄልፕ አሜሪካን ቮት አክት (HAVA)
ስር፣ እረዳት የምርጫ ቦርድ ኮሚሽን (EAC) እነዚህን መመዘኛዎች የማዳበር፣ የመጠበቅ እና የማፅደቅ ኃላፊነት አለበት።
አንዳንድ ምክንያቶች በእነዚህ ምርመራዎች ስር መሠረታዊ ተግባራቸው፣ ተደራሽነታቸው እና የደህንነት
ችሎታዎቻቸው ይመረመራሉ።
Vote (ድምጽ ይስጡ)
ለተወሰነ እጩ ወይም ለድምጽ ካርዱ ጥያቄ የመራጩን ምርጫ የሚያመለክት አግባብ ያለው መለያን በድምፅ መስጫ
ካርድ ላይ ትክክለኛ ምልክት ማድረግ።
Vote A Provisional Ballot (ጊዜያዊ የምርጫ ድምጽ ይስጡ)
ብቁ በሆኑ የመራጮች ዝርዝር ውስጥ ባልነበረ፣ መረጃው ያልተሟላ ወይም ትክክል ባልሆነ፣ ወይም ቀድሞውኑ በፖስታ
ውስጥ የድምፅ መስጫ የተቀበለ እና ድምጽ እንዲሰጥ በተፈቀደለት መራጭ ድምጽ የመስጠት ተግባር። የምርጫ
አስፈፃሚው መራጩ ለመምረጥ ብቁ መሆኑን እስኪያረጋግጥ ድረስ ጊዜያዊ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ብዙውን ጊዜ
ከሌሎቹ የድምፅ መስጫ ካርዶች ተለይተው እንዲቆዩ ይደረጋል። እነዚህ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች አንዳንድ ጊዜ
ያልተሳኩ ድምፆች ተብለው ይጠራሉ።
Vote Absentee in Person (በአካል ሳይገኙ ድምጽ ይስጡ)
ከምርጫው ቀን በፊት መራጩ የምርጫ ጽ / ቤት ወይም ሌላ በተሰየመ የምርጫ ጣቢያ በአካል ሳይገኝ ምርጫውን
የሚያጠናቅቅበት።
Vote Against
ለፖለቲካው እጩ ወይም ስርዐቱ ተቃራኒ ድምጽ ለመስጠት።
Vote by Emergency Paper Ballot (በአስቸኳይ ምርጫ ወረቀት ድምጽ ይስጡ)
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የመጀመሪያው የድምጽ መስጫ ስርዓት ወይም የድምጽ መስጫ ወረቐት ምልክት ማድረጊያ መሳሪያ በማይኖርበት ወይም
በማይሰራበት ጊዜ የወረቀት ድምጽ መስጫ በመጠቀም ድምጽ የመስጠት ስልት።

Vote by Mail (በፖስታ ቤት ድምጽ ይስጡ)
ብቁ የሆኑ መራጮች በአከባቢው በሚገኘው ፖስታ ቤት የምርጫ ካርዶችንና የመረጃ ፓኬቶች የሚላክበት የድምፅ
መስጫ ዘዴ። መራጮች በምርጫ ክልሉ ላይ በመመስረት ምልክት የተደረገባቸውን የድምፅ ካርዶች በፖስታ ቤት፣
ድምጽ መስጫ ቦታ ወይም በተቀመጡ ሳጥኖች ውስጥ መመለስ ይችላሉ።
Vote by Mail Ballot (በደብዳቤ ምርጫ ድምጽ ይስጡ)
በድምጽ መስጫ ቦታ በአካል ሳይገኙ የመራጭ ድምጽ ይስጡ። በኢሜይል የድምጽ መስጫ ካርድ በተለምዶ
ለመራጮች ይላካሉ፣ ነገር ግን ከምርጫ ጽ / ቤት በመላኪያ ሊሰጥ ይችላል። እንደ አካባቢው ባለሥልጣን፣ በኢሜይል
ድምፅ የተሰጠበት ካርድ በፖስታ ቤት፣ በተዘጋጀ ሳጥን ውስጥ በመጨመር ወይም በአካል መመለስ ይቻላል።
Vote by Mail Ballot Application (በደብዳቤ የድምፅ አሰጣጥ ማመልከቻ ድምጽ ይስጡ)
የድምፅ መስጫ ለመጠየቅ አንድ መራጭ የሚጠቀምበትን ሰነድ ለምርጫው ጣብያ በኢሜይል መጠየቅ ይችላል።
Vote Capture Device (ምርጫን የመምረጫ መሣሪያ)
በምርጫ መስጫ ላይ ምርጫዎችን ለማድረግ በአንድ መራጭ በቀጥታ የሚጠቀም የኤሌክትሮኒክስ የድምጽ መስጫ
መሣሪያ።
Vote Center (የምርጫ ማእከል)
የድምፅ መስጫ ማዕከል በማንኛውም የምርጫ ክልል ውስጥ መራጮች ከሚመርጡባቸው ቦታዎች ውስጥ
ለመምረጥ ከብዙ የምርጫ ቦታዎች አንዱ ነው (ማለት አንድ ቦታ ብቻ አልተመደቡም)። የምርጫ ማዕከላት በተለምዶ
ለበርካታ ቀናት ተከፍተው የተለያዩ የምርጫ አገልግሎቶችን ይሰጣሉ።
Vote Counting System (የድምፅ ቆጠራ ስርዓት)
ድምጾችን ለመቁጠር የሚያገለግል የሜካኒካል፣ የኤሌክትሮሜካኒካል ወይም የኤሌክትሮኒክስ መሣሪያዎች (የኮምፒተር
ፕሮግራም፣ ፕሮግራሙን ለመቆጣጠርና ለመደገፍ የሚያስፈልጉ ሰነዶችን ጨምሮ) በአጠቃላይ ጥምረት ፤
የምርጫውን ውጤቶች ሪፖርት ለማድረግ ወይም ለማሳየትና ማንኛውንም የቁጥጥር መረጃዋችን ለማቆየትና
ለማምረት የሚደረግ ሂደት ነው።
Vote For (ድምጽ ለ)
ለፖለቲካው እጩ ወይም ዕቅድ ድጋፍ ድምጽ ለመስጠት።
Vote for N Of M (ለኤን ኤም ድምጽ ይስጡ)
ለኤን ኤም ድምጽ ይስጡ
ለብዙ መቀመጫ («ኤም») ውድድር ውስጥ ለተመረጡት የእጩዎች ቁጥር («ኤን») ድምጽ እንዲሰጡ የሚፈቀድበት
የምርጫ ካርድ።
Vote for No More Than (ከ..በላይ ድምጽ አይስጡ)
በውድድር ውስጥ የሚፈቀደው ከፍተኛው የምርጫዎች ብዛት።
Vote for Up To (እስከ… ድምጽ ይስጡ)
በውድድር ውስጥ የሚፈቀደው ከፍተኛው የምርጫዎች ብዛት።
Vote Illegally (በህገ ወጥ መንገድ ድምጽ መስጠት)
ግለሰቡ በሕግ ለመሳተፍ ሥልጣን ሳያገኝ በምርጫ ላይ ድምጽ መስጠት።
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Vote in Honor of a Veteran Program (ለክብር አርበኛ ፕሮግራም ድምጽ ይስጡ)
ዜጎች ለአርበኞችና ሥራቸውን በአግባቡ እየተወጡ ለሚገኙ አባላት ምስጋናና አድንቆትን ለመስጠት ድምፃቸውን
ለእነርሱ እንዲሰጡ እድል የሚሰጥ ፕሮግራም።
Vote in Person (በአካል ድምጽ ይስጡ)
የምርጫ አስፈፃሚዎች ወይም የምርጫ ሠራተኞች በሚቆጣጠሩት የምርጫ ጣቢያ፣ የምርጫ ጽሕፈት ቤት ወይም
የምርጫ ማዕከል ውስጥ መራጩ ከምርጫ ቀን በፊት ወይም በምርጫ ቀን ላይ ምርጫውን በአካል የሚስጥበት።
Vote Independently (በነፃነት ድምጽ ይስጡ)
ለመራጮች አመቺ የሆነ የምርጫ ስርአትን የተከተለ በእኩል ተደራሽነትና በነፃነት የመሳትፍ ተመሳሳይ ዕድል መስጠት
አለባት።
Vote Recorder (የድምፅ ማስጫ መመዝገቢያ)
በኤሌክትሮኒክ መሳርያ አማካኝነት የውድድሮቹን አማራጮችን ለመገምገም የሚፈቅድ፣ በሰው ሊነበብ የሚችል
የወረቀት ድምጽ መስጫ የሚያወጣ እና የመራጩን የምርጫ መዝገብ ለሌላ አሳልፎ የማይሰጥ መሣሪያ።
Vote Rigging (የድምፅ መስጭያ መቆጣጠርያ)
በምርጫ ሂደት ላይ ሕገ - ወጥ ጣልቃ ገብነት፣ ወይም የወደዱትን ዕጩ የድምፅ ድርሻ በማሳደግ፣ የተፎካካሪ ዕጩዎችን
የድምፅ ድርሻ በማሳጣት፣ ወይም ሁለቱንም።
Vote Tabulating Device (የምርጫ ቆጠራ መሣርያ)
የሃርድዌር፣ ሶፍትዌር ወይም ድምጾችን ለመቁጠር የሚያገለግሉ ዕቃዎች።
Vote Tabulating Program (የምርጫ ቆጠራ ፕሮግራም)
ድምጾችን ለመቁጠር የሚያገለግል የሜካኒካል፣ የኤሌክትሮሜካኒካል ወይም የኤሌክትሮኒክስ መሣሪያዎች
(የኮምፒዩተር ፕሮግራም፣ ፕሮግራሙን ለመቆጣጠርና ለመደገፍ የሚያስፈልጉ ሰነዶችን ጨምሮ) በአጠቃላይ ጥምረት
፤ የምርጫውን ውጤቶች ሪፖርት ለማድረግ ወይም ለማሳየትና ማንኛውንም የቁጥጥር መረጃዋችን ለማቆየትና
ለማምረት የሚደረግ ሂደት ነው።
Vote Tabulation District (VTD) (የምርጫ ስንጠራ አውራጃ (VTD))
የድምፅ መስጫ ወረቀቶች በተሰጡበት በዚያው አውራጃ ውስጥ የድምፅ ካርዶችን መቁጠር።
Vote Total (አጠቃላይ ድምጽ)
የድምጽ አሰጣጡ ከተዘጋ በኋላ በምርጫ የተሰጡ ድምፆች።
Vote Variation (የድምፅ ልዩነት)
የድምፅ አሰጣጥ ዘይቤ ወይም ባህሪ፣ የሚከተሉትን ጨምሮ ግን ያልተገደበ - የማፅደቅ ድምጽ መስጠት፣ የመነሻ
ድምጽ መስጫ፣ ድምር ድምጽ መስጠት፣ የኤን-ኤም ድምጽ መስጠት፣ ተመጣጣኝ ድምጽ መስጠት፣ የተመረጠ
የምርጫ ድምጽ አሰጣጥ፣ የውጤት አሰጣጥ እና እጅግ በጣም ብዙ ድምጽ መስጠት።
Vote Without Assistance (ያለ እገዛ ድምጽ ይስጡ)
የምርጫ ድምጽን በግል እና በተናጥል ምልክት ማድረግ፣ መምረጥ እና የማረጋገጥ ችሎታ።
Voted Ballot (የተመረጠ ካርድ)
ሁሉንም የመራጮች ምርጫዎች የያዘና የተመረጠ የምርጫ ካርድ።
123

Voter (መራጭ)
ድምጽ እንዲሰጥ የተፈቀደለት ሰው።
Voter Access Card (የመራጮች የምርጫ ካርድ አጠቃቀም)
የኤሌክትሮኒክስ የምርጫ ማሽንን በመጠቀም እያንዳንዱ መራጭ ትክክለኛውን የምርጫ ካርድ እንዴት መጠቀም
እንዳለበት በማሳየት መራጩ በትክክሉ መምረጥ እንዲችል ያስችላል።
Voter Aid Card (የመራጮች የድጋፍ ካርድ)
አንድ መራጭ በድምጽ መስጫ ሂደቱ ላይ እርዳታ የሚፈልግ መሆኑን የሚገልጽ ካርድና በአንዳንድ ሁኔታዎች
የሚፈለገውን የእርዳታ ዓይነት የሚያሳይ ።
Voter Approval (የመራጮች ድምጽ ማፅደቅ)
ጥያቄው የድምጽ መስጫው ካርድ ለማለፍ በቂ ድምጾችን አግኝቷል።
Voter Assistance Card (የመራጮች የእገዛ ካርድ)
አንድ መራጭ በድምጽ መስጫ ሂደቱ ላይ እርዳታ የሚፈልግ መሆኑን የሚገልጽ ካርድና በአንዳንድ ሁኔታዎች
የሚፈለገውን የእርዳታ ዓይነት የሚያሳይ ።
Voter Checklist (የመራጮችን ማረጋገጫ መዝገብ)
መራጮች የምርጫውን ሂደት በተሳካ ሁኔታ እንዲጓዙ ለመርዳት የተነደፈ ዝርዝር፣ ከምዝገባ እስከ ድምጽ መስጫ ቀን
።
Voter Complaint (የመራጮች ቅሬታ)
አንድ መራጭ የምርጫ መብቶቹ ሲጣስ፣ እንደ ማስፈራራት ወይም የምርጫ ሕግን አለመቀበልን በመደበኛ ክስ
ሲያስቀምጥ።
Voter Concern Form (የመራጮች ማሳሰቢያ ቅጽ)
የምርጫ መብቶችን መጣስ ቅሬታ ወይም ክስ ለማቅረብ የሚያገለግል ቅጽ።
Voter-Facing Scanner (ምልክት የተደረገበት የድምጽ መስጫ ወረቀት ማንበቢያ ስካነር) ()
በአንድ ወይም በሁለቱም ጎኖች ምርጫው ከምርጫው ጣብያ በሚካሄድበት ወቅት የሚቀዳበት ሥርዓት። የኦፕቲካል
ቅኝት ስርዓት የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን በመቃኘትና ይዘቱን በመተርጎም የምርጫ ወረቀቶችን አብዛኛውን ጊዜ
ያነባል እንዲሁም የድምጽ መስጫ ወረቀቶችን በሰንጠረዥ ይዘረዝራል።
Voter Files (የመራጭ ፋይሎች)
ማን ለመምረጥ እንደ ተመዘገበና ማን ባለፈው የምርጫ ወቅት እንደመረጠ በግልፅ የሚገኝ በኮምፒተር የተመዘገቡ
ፋይሎች። የመራጮች መዝገቦች አንድ ሰው በአንድ ምርጫ ላይ ድምጽ መስጠቱን ወይም አለመስጠቱን ያመለክታሉ፣
ግን ማንን እንደመረጡ አያመለክትም።
Voter Fraud (የምርጫ ማጭበርበር)
በምርጫ ሂደት ላይ ሕገ - ወጥ ጣልቃ ገብነት፣ ወይም የወደዱትን ዕጩ የድምፅ ድርሻ በማሳደግ፣ የተፎካካሪ ዕጩዎችን
የድምፅ ድርሻ በማሳጣት፣ ወይም ሁለቱንም።
Voter Fraud Hotline (የመራጮች ማጭበርበርን ማሳወቅያ መስመር)
ማንኛውም ግለሰብ የምርጫ መብት ጥሰትን ቅሬታ ወይም ክስ ማቅረብ የሚችልበት የስልክ ቁጥር።
Voter Guide (የመራጮች መመሪያ)
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የመራጩ የምርጫ ቦታና ሰዓቶች፣ ስለ እጩዎች መረጃ፣ ስለ ጥያቄዎችና ለድምጽ መስጫ መመሪያዎች ተጨማሪ
የምርጫ መረጃን የሚሰጥ መመሪያ።
Voter Identification (ID) (የመራጮች መታወቂያ)
በክልል ሕጎች መሠረት ለድምጽ መስጫ ዓላማዎች የሚውል የአንድን ሰው ማንነት የሚያረጋግጥበት ዘዴ። የተለመዱ
የመታወቂያ ዓይነቶች የመንጃ ፈቃዶችና ፓስፖርቶች ናቸው።
Voter Information Card (የመራጮች መረጃ ካርድ)
በምርጫ ጽ / ቤት የተመዘገቡ መራጮች የተመዘገበበትን ቁጥር፣ የመመዝገቢያው ቀን፣ ስም፣ የፓርቲ አባልነት፣ የልደት
ቀን፣ የመኖሪያ አድራሻ፣ የግቢ ቁጥር፣ የምርጫ ቦታ አድራሻ፣ ወዘተ የመሳሰሉትን መረጃዎች የያዙ ለተመዝጋቢው
መራጭ የተሰጡ ካርዶች። የምርጫ ጽ / ቤቱ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በካርዱ ላይ ተጨማሪ መረጃን ሊያካትት ይችላል።
Voter Information Guide (የመራጮች መረጃ መመሪያ)
የመራጩ የምርጫ ቦታና ሰዓቶች፣ ስለ እጩዎች መረጃ፣ ስለ ጥያቄዎችና ለድምጽ መስጫ መመሪያዎች ተጨማሪ
የምርጫ መረጃን የሚሰጥ መመሪያ።
Voter Information Pamphlet (የመራጮች መረጃ በራሪ ጽሑፍ)
የመራጩ የምርጫ ቦታና ሰዓቶች፣ ስለ እጩዎች መረጃ፣ ስለ ጥያቄዎችና ለድምጽ መስጫ መመሪያዎች ተጨማሪ
የምርጫ መረጃን የሚሰጥ መመሪያ።
Voter Intent (የመራጮች ፍላጎት)
ድምጽ ሰጪው በምርጫ ካርዱ ላይ ምልክት በማድረግ፣ በማረጋገጥና በመምረጥ በተወሰዱ እርምጃዎች ድምፁን
እንዴት እንደሰጠ መግለፅ ይችላል።
Voter Intent Standard (የመራጮች ፍላጎት ደረጃ)
በተመሳሳይ መልኩ ምልክት የተደረገባቸው ሁሉም የድምፅ መስጫ ወረቀቶች በተመሳሳይ መንገድ እንዲቆጠሩ
ለማድረግ በሁለቱም የሰው ሂደቶች፣ የማሽን ስልተ ቀመሮችንና የጽሑፍ ደንቦችን በመጠቀም የድምፅ መስጫዎቹ
በመራጮች ፍላጎት መሠረት እንዲቆጠሩ ለማድረግ የታለመ የድምፅ መስጫዎችን የመቁጠር ደረጃ።
Voter Initiative (የመራጮች ተነሳሽነት)
አንድ ሕግ ለማውጣት ወይም ሕዝቡ ድምጽ እንዲሰጥበት በድምጽ መስጫ ወረቀቱ ላይ ጉዳዩን በማስቀመጥ
መራጮች አዲስ ሕጎችን የሚያቀርቡበት ወይም ነባር ሕጎችን የሚያሻሽሉበት ዘዴ ነው።
Voter Intimidation (መራጮችን ማስፈራራት)
አንድ ሰው ድምጽ በሚሰጥበት መንገድ ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር የጥቃት፣ የማታለል፣ የማዋከብ ወይም የፍርሃት ስጋት።
Voter List (የመራጮች ዝርዝር)
የመምረጥ መብት ለማግኘት እንደ መራጭ በሚኖርበት አካበቢ በምርጫው ቦርድ አማካኝነት በቅድሚያ በመመዝገብ
በምርጫ መዝገብ ዝርዝር ላይ ይሰፍራ።
Voter Notification Card (የመራጮች ማሳወቂያ ካርድ)
በምርጫ ጽ / ቤት የተመዘገቡ መራጮች የተመዘገበበትን ቁጥር፣ የመመዝገቢያው ቀን፣ ስም፣ የፓርቲ አባልነት፣ የልደት
ቀን፣ የመኖሪያ አድራሻ፣ የግቢ ቁጥር፣ የምርጫ ቦታ አድራሻ፣ ወዘተ የመሳሰሉትን መረጃዎች የያዙ ለተመዝጋቢው
መራጭ የተሰጡ ካርዶች። የምርጫ ጽ / ቤቱ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በካርዱ ላይ ተጨማሪ መረጃን ሊያካትት ይችላል።
Voter Qualifications (የመራጮች መመዘኛ)
አንድ ግለሰብ በምርጫ ድምጽ መስጠት እንዲችል አስፈላጊው ነገር ሁሉ መኖር አለበት።
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Voter Registrar (የመራጭ መዝጋቢ)
ለምርጫ ቦርድ ኃላፊነት ያለው ባለሥልጣን።
Voter Registration (የመራጮች ምዝገባ)
የመራጩን መዝገባ ለማረጋገጥ የምርጫ አስፈፃሚዎች የሚጠቀሙበት ቃል። የመራጮች ምዝገባ፤ ዜጎች ለተወሰነ
ምርጫ ህጋዊ የድምፅ መስጫ ካርድ ለመቀበልና በአንዳንድ የምርጫ ነክ ተግባራት ውስጥ ለመሳተፍ (በመጠየቅ
አቤቱታዎችን በመፈረም፣ የምርጫ ሠራተኞች ሆነው በማገልገል፣ እና ቢሮ ውስጥ በማገልገል) ለመሳተፍ በክፍለ
ከተማው ወይም በአከባቢ ምርጫ ጽ / ቤት እንዲመዘገቡ የሚያስገድደውን መስፈርት ያመለክታል።
Voter Registration Application (የመራጮች ምዝገባ ማመልከቻ)
በመራጮች ለመመረጥ ህጋዊ በመሀላ የተደገፈ መረጃን መያዝ። ይህ አንዳንድ ጊዜ ለእኛ እንደ መራጮች ካርድ
ያገለግላል።
Voter Registration Card (የመራጮች ምዝገባ ካርድ)
ድምጽ ለመስጠት ለመመዝገብ ግለሰቦች የሚጠቀሙበት ይፋ የሆነ የመሀላ ቃል።
Voter Registration Certificate (የመራጮች ምዝገባ የምስክር ወረቀት)
አንድ ዜጋ የተመዘገበ መራጭ መሆኑን ለመመስከር በምርጫ ጽ / ቤት በይፋ የተረጋገጠ መግለጫ።
Voter Registration Drive (የመራጮች ምዝገባ ቅስቀሳ)
የመምረጥ መብት ያላቸውን ሰዎች ለመምረጥ የመንግሥት ባለሥልጣን፣ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም የሌላ አካል
የሚያደርጉት ጥረት። የመራጮች ምዝገባ ቅስቀሳ ላይ ተሳታፊዎቹ የመራጮች የምዝገባ ፎርሞችን ያሰራጫሉ፣
በመሙላት ላይ እገዛ ይሰጣሉ፣ እና ቅጾቹን ለምርጫ ጽ / ቤቶች ይመልሳሉ።
Voter Registration List (የመራጮች ምዝገባ ዝርዝር)
የመምረጥ መብት ለማግኘት እንደ መራጭ በሚኖርበት አካበቢ በምርጫው ቦርድ አማካኝነት በቅድሚያ በመመዝገብ
በምርጫ መዝገብ ዝርዝር ላይ ይሰፍራ።
Voter Registration Rolls (የመራጮች ምዝገባ ዝርዝር)
የመምረጥ መብት ለማግኘት እንደ መራጭ በሚኖርበት አካበቢ በምርጫው ቦርድ አማካኝነት በቅድሚያ በመመዝገብ
በምርጫ መዝገብ ዝርዝር ላይ ይሰፍራል።
Voter Registration System (የመራጮች ምዝገባ ስርዓት)
የመራጮች መዝገቦችን መሰብሰብ፣ ማከማቸት፣ ማረም፣ መሰረዝ እና ሪፖርት ማድረግን የሚፈቅድ የተከፋፈለ ወይም
ማዕከላዊ ስርዓት። የ ሄልፕ አሜሪካን ቮት (HAVA) እያንዳንዱ ግዛት ማዕከላዊና፣ በመላ አገሪቱ የመራጮች ምዝገባ
ሥርዓት (VRS) እንዲኖረው ይጠይቃል። (VRS) በርካታ በይነ - ገጾች አሏቸው እና ከሞተር ተሽከርካሪ መምሪያ (DMV)
ስርዓቶች፣ የምርጫ አስፈፃሚዎች፣ መራጮች እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር መስተጋብር መፍጠር ይችላሉ። (VRS)
በአቅራቢ የቀረበ ወይም «የቤት ውስጥ» ሊሆን ይችላል። እነርሱ ምናልባት የደንበኛ አገልግሎት ዕቅድ አውጪዎች
ወይም በዋና ማእቀፍ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ።
Voter Statistics (የመራጮች የቁጥር መረጃ)
በድምጽ መስጫ እና በምዝገባ እንቅስቃሴዎች ላይ መረጃ፣ እንደ የሕዝብ ብዛት እና ዕድሜ ያሉ ነገሮችን ጨምሮ።
Voter Turnout (የመራጮች ብዛት)
በምርጫው ድምጽ የሰጡ ሰዎች ብዛት። ይህ ቁጥር በተለምዶ በአንድ የምርጫ ክልል ወይም ግዛት ውስጥ በተመዘገቡ
መራጮች ጠቅላላ ቁጥር ተከፋፍሎ በአንድ የምርጫ ወቅት የመራጮች ቁጥር መቶኛ ሆኖ ሪፖርት ተደርጓል።
Voter's Bill of Rights (የመራጮች ሕጋዊ መብት)
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ነፃና ፍትሃዊ ምርጫዎችን የመምረጥ እድልን ለማረጋገጥ የተነደፈ የሕግ እና የሕገ -መንግስታዊ ጥበቃ ስብስብ።
Voter's Declaration (የመራጮች መግለጫ)
አንድን ሐቅ ወይም እውነታዎችን በማወጅ በመሀላ ወይም በማረጋገጫ የተረጋገጠ የጽሑፍ መግለጫ።
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Voter-Verifiable (መራጭ-ሊያረጋገጥ የሚችል)
የድምፅ መስጫው ምርጫ ከመደረጉ በፊት ምርጫዎቹ በትክክል እየተመዘገበ መሆኑን የሚያረጋገጥ የምርጫ ስርዓት
ባህሪይ።
Voter-Verifiable Audit Record (መራጭ-ሊያረጋገጥ የሚችል የቁጥጥር መዝገብ)
መራጩ የመረጣቸው ምርጫዎች በሙሉ ትክክል መሆናቸውን የሚያረጋግጥና ለመራጩ የሚሰጥ በወረቀት መነበብ
የሚችል ማስረጃ።
Voter-Verified Paper Audit Trail (VVPAT) (በመራጮች የተረጋገጠ የወረቀት መቆጣጠርያ መከታተያ
(VVPAT))
በ DRE ስርዓቶች ውስጥ፣ እነርሱ የመረጡትን የመራጭ ውድድር ምርጫ ማስረጃ የያዘ የወረቀት ሰነድ
የድምፅ መስጫውን በይፋ ከመስጠትዎ በፊት ያረጋግጡ።
Voter-Verified Paper Record System (VVPRS) (በመራጮች የተረጋገጠ የወረቀት መዝገብ ስርዓት (VVPRS))
መራጮች በድምጽ መስጫ የምርጫ ሥርዓት ላይ በመዝገብ ላይ የሰፈረው የመራጮች መረጃ። የምርጫ ቆጠራ
ወይም ኦዲት ከተጠየቀ፣ VVPPRS የድምፅ መስጫውን ትክክለኛውን መዝገብ ይሰጣል።
Voter-Verified Paper Trail (VVPT) (በመራጮች የተረጋገጠ የወረቀት መከታተያ (VVPT))
መራጮች በኤሌክትሮኒክስ የድምፅ አሰጣጥ ሥርዓት ላይ በመዝገብ ላይ የሰፈረው የመራጮች መረጃ። የምርጫ
ቆጠራ ወይም ኦዲት ከተጠየቀ፣ (VVPT) የድጋፍ መዝገብ ይሰጣል። የ VVPT ‘መራጭ የተረጋገጠ’ ክፍል
የሚያመለክተው መራጩ በወረቀት መዝገቡ ላይ የተመለከቱት ምርጫዎች መራጩ ድምጽ መስጠቱን ከመረጣቸው
ምርጫዎች ጋር የሚዛመዱ መሆናቸውን ለማረጋገጥ እድሉ የተሰጠ መሆኑን ነው። ስለዚህ የምርጫ ውጤት የተሰጠው
ድምጽ የኤሌክትሮኒክስ ቆጠራ እና የተሰጡትን የግለሰብ ድምፆች የወረቀት መዝገብ ነው።
Voters with Disabilities (አካል ጉዳተኛ መራጮች)
ሁለንተናዊ ይዘት ያልተደረገባቸው ሂደቶችን ለመገምገም እርዳታ ወይም የእርዳታ ቴክኖሎጂ የሚፈልግ መራጭ።
Votes Cast (የድምፅ አሰጣጦች)
ለመቆጠር ገና ያልተቀበሉትን የድምፅ መስጫ ወረቀቶችን ያካተተ የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ብዛት።
Voting Booth (የድምፅ መስጫ ዳስ)
ድምጽ በሚሰጥበት ጊዜ አንድ ሰው ብቻውን የሚቆምበት የተከለለ ቦታ።
Voting Device (የድምፅ መስጫ መሣሪያ)
ለድምፅ መስጫ አገልግሎት አካል የሆነ መሣሪያ።
Voting Equipment (የድምፅ መስጫ መሣሪያዎች)
የድምፅ መስጫ መሣሪያውን ጨምሮ ሁሉም መሣሪያዎች የድምፅ መስጫውን ለማሳየት፣ የመራጮችን ምርጫዎች
ለመቀበል፣ የድምፅ ምርጫዎችን ለመመዝገብ እና ድምጾቹን ለማቅረቢያነት ያገለግላሉ።
Voting Indicator (የምርጫ ምልክት)
ድምጽ ለመስጠት ምልክት ለማድረግ ከእያንዳንዱ እጩ ስምና የምረጡኝ ጥያቄ ቀጥሎ የተሰጠው ቦታ።
Voting Instructions (የድምፅ አሰጣጥ መመሪያዎች)
የድምፅ መስጫ ሂደቶችን የሚገልጽ ለአንድ መራጭ የቀረበ መረጃ። ይህ መረጃ በቀጥታ በወረቀት ወይም
በኤሌክትሮኒክስ የድምፅ መስጫ ማሣርያ ላይ ሊታይ ይችላል ወይም ለብቻው ሊሰጥ ይችላል።
Voting Lever (የድምፅ መስጫ መቆጣጠርያ)
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አካላዊ የድምፅ መስጫን ሳይጠቀሙ በሚንቀሳቀሱ መቆጣጠሪያዎች አማካይነት የመራጮችን ምርጫ በቀጥታ
የሚዘግበውና የሚቆጣጠር ዘዴ።
Voting Location (የድምፅ መስጫ ቦታ)
መራጮች ድምፃቸውን የሚሰጡበት አካላዊ ሥፍራ።
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Voting Machine (የድምፅ መስጫ ማሽን)
መራጩ የድምፅ መስጫውን ለመመልከት፣ የምርጫውን/ የምርጫዋን ስርዓቱን ለማየትና እነዚያን ምርጫዎች
ለማረጋገጥ የሚጠቀሙበት የሜካኒካል፣ የኤሌክትሮ መካኒካል እና የኤሌክትሪክ ክፍሎች። በአንዳንድ አጋጣሚዎች፣
የድምፅ መስጫ ማሽኑ እንዲሁ ድምጾቹን ይሰጥ እና ያቀረባል።
Voting Official (የድምፅ መስጫ ባለስልጣን)
በምርጫ ጊዜ የምርጫ ሠራተኞችን፣ የድምፅ መስጫ ዲዛይነሮችን እና ጫኞችን፣ የአሠራር እና ዋና ሥራ አስፈፃሚዎችን
ጨምሮ ከምርጫ ጋር የተዛመዱ የሰዎች ቡድንን ያመለክታል።
Voting Position (የድምፅ አሰጣጥ አቀማመጥ)
መራጩ የእጩ ወይም የምርጫ ሀሳብን መምረጡን በሚያመለክትበት የድምፅ መስጫ ላይ የተወሰነ ትክክለኛ
የምላሽ።
Voting Position Target (የምርጫ ቦታ ምልክት)
የድምፅ መስጫ ቦታ ምልክት ማለት ከእያንዳንዱ እጩ ወይም ምልክት አጠገብ ያለውን የድምፅ መስጫ ቦታ ወይም
ለዚያ ውድድር የመራጩን ምርጫ ለመመዝገብ የተመደበውን የድምፅ መስጫ ምልክት ያመለክታል። ምንም ዓይነት
ቅርፅ ቢይዙም፣ አራት ማዕዘን፣ ሞላላ፣ ክበብ፣ ካሬ፣ ቀዳዳ፣ የመስቀለኛ፣ መክተቻ እና ክፍት ቀስት ጨምሮ ቃሉ
በድምጽ መስጫ ወረቀቶች ላይ ለሁሉም ዓይነት የድምፅ መስጫ ምልክት ተፈጻሚ ይሆናል።
Voting Precinct (የምርጫ ጣብያ)
በዚያ አካባቢ በሕጋዊ መንገድ የሚኖሩት መራጮች ድምጽ ለመስጠት ብቁ የሚሆኑት የትኞቹ ውድድሮችና ጉዳዮችን
ለመወሰን መሠረት ከሆነው ከተዛማጅ አካባቢያዊ ጋር የሚዛመድ የምርጫ አስተዳደር ክፍል።
Voting Process (የድምፅ አሰጣጥ ሂደት)
ምርጫዎችን ከማካሄድ ጋር የተያያዙ አጠቃላይ የአሠራር ሂደቶች፣ ሰዎች፣ ሀብቶች፣ መሣሪያዎች እና አካባቢዎች።
Voting Punch (የምርጫ ምልክት ማድረጊያ)
መራጮች በምርጫ ካርዳቸው ላይ የሚመርጡትን እጩ ለማመልከት በምርጫ ካርዳቸው ላይ ምልክት ለማድረግ
ወይም ለመብሳት የሚጠቀሙበት መሣርያ።
Voting Restrictions (የድምፅ መስጫ ገደቦች)
ሰዎች ለመምረጥ የበለጠ አስቸጋሪ የሚያደርጉበት ሕግ ወይም የሕጎች ስብስብ።
Voting Right (ድምጽ የመስጠት መብት)
አንድ ዜጋ በሕዝባዊ ምርጫዎች ውስጥ የመሳተፍ ችሎታን የሚጠብቅ የሕጎች ስብስብ።
Voting Rolls (የድምፅ መስጫ ስብስብ)
የመምረጥ መብት ለማግኘት እንደ መራጭ በሚኖርበት አካበቢ በምርጫው ቦርድ አማካኝነት በቅድሚያ በመመዝገብ
በምርጫ መዝገብ ዝርዝር ላይ ይሰፍራል።
Voting Session (የድምፅ መስጫ ጊዜ)
የድምፅ መስጫ ካርድን መስጠትን፣ ከመራጭ ጋር ያለን ግንኙነት፣ የምርጫ መሣሪያዎችን፣ ድምጽ መስጠትን፣
ማረጋገጥና መውሰድን ጨምሮ የሁሉም የእንቅስቃሴዎች ስብስብ።
Voting Station (የድምፅ መስጫ ጣቢያ)
መራጮች ድምፃቸውን የሚሰጡበት የምርጫ ቦታ። የድምፅ መስጫ ጣቢያ ድምጽ የሚሰጥበት አካባቢ፤ ቦታ፣ ዳስ
ወይም ግቢ እንዲሁም የድምፅ መስጫ ማሽንን ያካትታል።
130

Voting Status (የድምፅ አሰጣጥ ሁኔታ)
የምርጫ አስፈፃሚዎች የምርጫ ምዝገባ መራጩ የመረጡ እና / ወይም ድምጽ የሰጡ መሆናቸውን ለማሳየት
የምርጫ አስፈፃሚዎች የሚጠቀሙበት ቃል።
Voting Stylus (ድምጽ አሰጣጥ ሁኔታ)
በእጅ ድምጽ መስጫ ወይም በቀጥታ የኤሌክትሮኒክስ ድምጽ መስጫ ማሽንን መሰጠቱን ለማመልከት የሚያገለግል
መሣሪያ።
Voting System (የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት)
የድምፅ መስጫዎችን ለመወሰን የሚያገለግል የሜካኒካል፣ የኤሌክትሮ መካኒካል ወይም የኤሌክትሮኒክስ መሣሪያዎች
(የኮምፒዩተር ፕሮግራም፣ ሶፍትዌሩን፣ ፊርምዌር፣ ለመቆጣጠርና ድጋፍ ለመስጠት የሚያስፈልጉ ሰነዶችን ጨምሮ)፣
ድምጽ ለመስጠትና ለመቁጠር፤ የምርጫ ውጤቶችን ሪፖርት ለማድረግ ወይም ለማሳየት፤ ማንኛውንም የቅጥጥር
መረጃን ለማቆየትና ለማምረት፣ የእነዚያን ክፍሎች የሥርዓት ክፍሎች እና ስሪቶች ለመለየት የሚያገለገሉ አሰራሮችና
ተጓዳኝ ሰነዶች ፤ በእድገቱና በጥገናው ወቅት ስርዓቱን ለመፈተሽ፤ የስርዓት ስህተቶችና ጉድለቶች መዛግብት
ለመጠበቅ፤ ከስርዓቱ የመጀመሪያ ደረጃ ብቃቱ በኋላ በስርዓት ላይ የሚደረጉ የተወሰኑ የስርዓት ለውጦችን ለመወሰን ፤
ማንኛውንም ቁሳቁስ ለድምጽ ሰጪው (እንደ ማስታወቂያዎች፣ መመሪያዎች፣ ቅጾች ወይም የወረቀት የምርጫ
ካርዶች) ማቅረብን ያካትታል።
Voting System Certification (የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት ማረጋገጫ)
EAC በተረጋገጠ የድምፅ መስጫ ስርዓት ቤተ ሙከራ በመፈተሽና በመገምገም የምርጫ ሥርዓቱ የነበረው መስፈርቶች
የሚያሟላ መሆኑን የሚያረጋግጥበት ሂደት የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት የሙከራ ደረጃዎች (VVSG) በአምራቹ ዝርዝር
መግለጫዎች መሠረት ያከናውናል።
Voting System Procedures (የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት ሂደቶች)
EAC የምርጫ ስርዓት ምርመራና የምስክር ወረቀት መርሃ ግብር ይሠራል። ይህ ፕሮግራም ሃርድዌር እና ሶፍትዌሮችን
ይፈትሻል ያረጋግጣል እንዲሁም እነዚህን ስርዓቶችም ሊያጸድቅ ይችላል። ይህ ፕሮግራም ለ EAC ይህንን ምርመራ
ለማድረግ ለቤተ ሙከራዎች እውቅና ይሰጣል። ክልሎች በፕሮግራሙ ውስጥ መሳተፍ ባይጠበቅባቸውም፣ አንዳንዶቹ
ሕጎች አውጥተዋል ወይም የተሳትፎ ደረጃን የሚጠይቁ ደንቦች አሏቸው።
Voting System Software (የምርጫ ስርአት ሶፍተዌር)
ለድምጽ መስጫ ስርዓቱ ትክክለኛ አሠራር የሚያስፈልጉ ሁሉም አስፈፃሚ መለያ እና ተጓዳኝ የማዋቀሪያ ፋይሎች። ይህ
እንደ የአሰራር ስርዓቶችን፣ አንጻፊዎችና የውሂብ ጎታ አስተዳደር መሳሪያዎችን የመሳሰሉ የሶስተኛ ወገን ሶፍትዌሮችን
ያጠቃልላል።
Voting System Standards (VSS) (የምርጫ ስርዓት ደረጃዎች (VSS))
በ EAC የተረጋገጡ የምርጫ ሥርዓቶች የፌዴራል የምስክር ወረቀት ለማግኘት የሚያስፈልጋቸውን መስፈርቶች
በማሟላት በፈቃደኝነት ደረጃዎች ስብስብ ተፈትነዋል። እነዚህ መመዘኛዎች በፈቃደኝነት የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት
መመሪያዎች (VVSG) ተብለው ይጠራሉ።
Voting System Test Laboratory (VSTLs) (የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት ቤተ ሙከራዎች (VSTLs))
VSTLs በፈቃደኝነት የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት መመሪያዎች (VVSG) ወይም ለሌላ መስፈርቶች የግል አስተዳደሮች
መስፈርቶችን ጨምሮ የድምፅ መስጫ ስርዓቶችን (ሌሎች የምርጫ ሥርዓቶችን) የሚፈትሹ የግል ቤተ ሙከራዎች
ናቸው። VSTLs በብሔራዊ የደረጃዎችና የቴክኖሎጂ ተቋም ለሚያስተዳደረው ብሔራዊ በጎ ፈቃደኞች ቤተ ሙከራ
እውቅና ፕሮግራም (NVLAP) በየጊዜው ይገመገማሉ።
Voting System Testing (የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት ሙከራ)
በፈቃደኝነት የድምፅ አሰጣጥ ስርዓት መመሪያዎች ውስጥና ከራሱ መመዘኛዎች ጋር የሚጣጣሙ መሆናቸውን
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ለመወሰን የሙከራ ዘዴዎችን በመጠቀም የኮምፒዩተር ድምጽ አሰጣጥ ስርዓት ምርመራና ሙከራ።

W

Waive (The Right To) (ማስቀረት (መብት))
አንድን ደንብ ወይም ህግ ነፃነትን ለመጠየቅ ሕጋዊ ችሎታ።
Waiver (ማስቀረት)
የአንዳንድ የታወቁ መብቶችን ወይም ዕድሎችን በፈቃደኝነት መተው ወይም ማስረከብ። የግዛቱ አስተዳዳሪዎች ወይም
የፌዴራል አስተዳደር ተቆጣጣሪ ኤጀንሲዎች ከተወሰኑ ሕጎች ነፃ ለሆኑ ኩባንያዎች ማስጠንቀቂያ ሊሰጥ ይችላል።
Ward (ንዑስ ጣብያ)
በተለምዶ የሚመርጥና በምክር ቤት ወይም በምክር ቤት የተወከለው የከተማ ወይም ወረዳ አስተዳደራዊ ክፍፍል።
Water District (ውሃ ልማት)
የአከባቢ መስተዳድር አካባቢያዊ ክፍል የውሃ እና የፍሳሽ ፍላጎቶችን ለአንድ ማህበረሰብ የማቅረብ ተግባር ተሰጥቷል።
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Wheelchair Accessible (የተሽከርካሪ ወንበር ተደራሽ)
ተሽከርካሪ ወንበሮችን የሚጠቀሙ ግለሰቦች በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ የሚያስችሉ የህንፃ ባህሪያት። ተደራሽ የሆኑ በሮች
ቢያንስ 32 ኢንች ግልጽ ስፋት መስጠት አለባቸው። የበሩ ክብደት ለመክፈት ከ 5.2 ፓውንድ በላይ መሆን የለበትም።
እንዲሁም በአንድ እጁና እጀታው ሳይይዝ፣ የማይያያዝ፣ ወይም ማዞር ሳይኖር ሊሠራ የሚችል መሆን አለበት።
የሚያንሸራተቱ በሮችን ጨምሮ ለጉዳተኞች አመቼ በሆኑ በሮች ላይ ገደቦች ከ 1.2 ሴ.ሜ በላይ ሊሆኑ አይችሉም። በሮች
በአካባቢያቸው የተወሰነ መጠን ያለው ክፍት ቦታ ይፈልጋሉ፣ በሁሉም ሁኔታዎች፣ የመንቀሳቀሻ ቦታው ደረጃ ያለው
ወለል፣ ማለትም፣ 1:48 ከፍተኛ ቁልቁል ሊኖረው ይገባል።
White Box Testing (የነጭ ሳጥን ምርመራ)
ውስጣዊ ወይም ስርዓታዊ መዋቅር ትንተና ላይ የተመሠረተ ሙከራ።
Wi-Fi (ዋይ- ፋይ)
ገመድ አልባ የከፍተኛ ፍጥነት ኢንተርኔት አገልግሎትና የአውታረ መረብ ግንኙነቶችን ለማቅረብ የሬዲዮ ሞገዶችን
የሚጠቀም የገመድ አልባ አውታረ መረብ ቴክኖሎጂ። Wi-Fi የ IEEE 802.11x መደበኛ የንግድ ምልክት ሐረግ ነው።
Wide Area Network (ሰፊ አካባቢያዊ አውታረ መረብ)
ትላልቅ ከተማዎችን፣ በክልላዊና በብሔራዊ ድንበሮች ላይ ኮምፒተሮችን የሚያገናኝ አውታረ መረብ።
Wireless (ገመድ አልባ)
ከሽቦ ግንኙነቶች ይልቅ የሬዲዮ ሞገዶችን በመጠቀም የአውታረ መረብ ግንኙነት። የገመድ አልባ ምልክቶች ሊጠለፉ እና
ካልተመሰጠሩ ሊገለፁ ይችላሉ።
Withdrawal of Candidacy (እጩነት መሰረዝ)
አንድ ሰው እጩነትን ካሳወቀ ወይም ለምርጫ እጩ ከሆነ በኋላ ግን በመጨረሻው የድምፅ መስጫ ወረቀት ላይ
ላለመታየት በራሳቸው ምርጫ ይወስናል።
Withdrawal of Nominating Petition (የእጩ አቤቱታ መሰረዝ)
አንድ ሰው ለመንግሥት ሹመት እንዲታሰብበት ወረቀቶችን ከገባ በኋላ በራሳቸው ምርጫ ዕጩውን ላለመፈለግ
ይወስናሉ።
Withdrawn Candidates (የተወገዱ እጩዎች)
ለእጩ ተወዳዳሪነትን ያሳወቁ ወይም ለምርጫ የቀረቡ እጩዎች ግን በኋላ በራሳቸው ምርጫ ያነሱና የወሰኑ
በመጨረሻው የድምፅ መስጫ ላይ ላለመታየት ይችላሉ።
Writ of Election (የምርጫ ማዛዣ ጽሑፍ)
ስልጣን ያለው የመንግሥት ባለሥልጣን ምርጫ በተወሰነ ጊዜ እንደሚካሄድ የሚያውጀው ሕጋዊ ቃል።
Write-In (በድምጽ መስጫ ወረቀት ስሙ ያልተጻፈ እጩ )
በውስጥ የተፃፈ በአንዳንድ ግዛቶች ውስጥ መራጮች በወረቀት ድምጽ መስጫ ላይ የቀረበ የመጻፊያ ቦታ በመሙላት
ይህንን ማድረግ ይችላሉ፣ ወይም ስማቸውን በኤሌክትሮኒክ የድምፅ መስጫ መሣሪያ ላይ ለማስገባት የመፃፍ ቁልፍ፣
የመዳሰሻ ማያ ገጽ ወይም ሌላ የኤሌክትሮኒክስ ዘዴዎን ይጠቀማሉ።
Write-In Campaign (በድምጽ መስጫ ወረቀት ስሙ ያልተጻፈ እጩ የማስተማር ዘመቻ)
መምረጥ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው፣ ግን ስሙ በምርጫ ካርድ ላይ አልታተመም። እጩ ተወዳዳሪው መራጮች
በምርጫው ካርድ ላይ በተሰጠው ቦታ የእጩው ስም እንዲጽፉ ማስተማር አለበት።
Write-In Candidate (በድምጽ መስጫ ወረቀት ስሙ ያልተጻፈ እጩ ተወዳዳሪ)
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መምረጥ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው፣ ግን ስሙ በምርጫ ካርድ ላይ አልታተመም። እነዚህ ድምፆች ይፋ እንዲሆኑና
እንዲረጋገጡ፣ እጩው በምርጫ አስፈፃሚው ውስጥ ቅጾችን በተሰጠው ጊዜ ውስጥ ማቅረብ አለበት። መራጮች
የእጩው ስም የሚጽፉበት ቦታ በድምጽ መስጫ ካርዱ ላይ ይሰጣል። እጩው መራጮ በተሰጠው ቦታ ላይ የእጩውን
ስም እንዲጽፉ የተማረ መሆን አለበት።
Write-In Candidate Requirements (በድምጽ መስጫ ወረቀት ስሙ ያልተጻፈ -እጩ ተወዳዳሪ መስፈርቶች)
ምርጫን የሚፈልግ ማንኛውም ሰው፣ ነገር ግን ስሙ በድምጽ መስጫ ወረቀቱ ላይ ያልታተመ፣ ስሙ እንዲመዘገብና
ማረጋገጫ እንዲሰጠው፣ በተሰጠው ጊዜ ውስጥ በምርጫ አስፈፃሚው በኩል ቅጾችን መሙላትና መመዝገብ አለበት።
Write-In Space (የእጩ ስም መጻፊያ ቦታ)
በድምጽ መስጫው ካርድ ላይ አስቀድሞ ያልታተሙ የእጩዎች ስም መፃፍያ ቦታ ያለበት ካርድ።
Write-In Vote (የእጩውን ስም በመጻፍ ድምጽ መስጠት)
በውስጥ የተፃፈ በአንዳንድ አውራጃዎች ውስጥ መራጮች በምርጫ መስጫ ላይ ምርጫቸውን በአካል ለመጻፍ
ምልክት ማድረጊያ መሣሪያ በመጠቀም ይህንን ማድረግ ይችላሉ ወይም ስማቸውን ለማስገባት የቁልፍ ሰሌዳ፣ የንክኪ
ማያ ገጽ ወይም ሌላ የኤሌክትሮኒክስ ዘዴዎችን መጠቀም ይችላሉ።
Write-In Voting (የእጩውን ስም በመጻፍ ድምጽ አሰጣጥ)
በድምጽ መስጫው ላይ ያልተዘረዘረ እጩ ድምጽ። በአንዳንድ አውራጃዎች ውስጥ መራጮች በምርጫ መስጫ ላይ
ምርጫቸውን በአካል ለመጻፍ ምልክት ማድረጊያ መሣሪያ በመጠቀም ይህንን ማድረግ ይችላሉ ወይም ስማቸውን
ለማስገባት የቁልፍ ሰሌዳ፣ የንክኪ ማያ ገጽ ወይም ሌላ የኤሌክትሮኒክስ ዘዴዎችን መጠቀም ይችላሉ።

X

X of Y (የ X Y)
በሠንጠረዥ ቀርቦ ሪፖርት የተደረጉትን የድምፅ መስጫ ቦታ ብዛት ያመለክታል። ምሳሌ፡ ከ 10 የምርጫ ቦታዎች 8 ቱ
በሠንጠረዥ ቀርበው ሪፖርት ተደርገዋል።
XML Extensible Markup Language (XML ሊሰፋ የሚችል የምልክት ቋንቋ)
XML በአለም አቀፍ ድህረ ገፅ ላይ መረጃን ለማደራጀትና ለማቅረብ የሚያገለግል ጽሑፍ ላይ የተመሠረተ ቋንቋ ነው።

Y
Yard Sign (የቦታ ምልክት)
አንድ የተወሰነ ድምጽን የሚያስተዋውቅ ምልክት።

Z
Zero Report (ዜሮ ዘገባ)
የተከማቹ ድምጾች እንደሌሉ ለማረጋገጥ ከስንጠራ (በሰንጠረዥ መዘርዘር) በፊት የተሰራ ዘገባ
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