የሚኖሶታ የመራጭ የምዝገባ ማመልከቻ

በኦንላይን mnvotes.org በመግባት ኣመልክቱ ወይም የዚህን ፎርም ከኣንደኛው መስመር እስከ 8ኛው መስመር ላይ ያለውን ያጠናቅቁ። እባክዎን ጽሕፈትዎ በደንብ እንዲነበብ በግልጽ ይጻፉ።

የግል መረጃና ብቃት

Amharic Voter Registration Application

1.

የኣሜሪካ ዜጋ ኖትን? ኣዎን o ኣይደለሁም o

2.

በሚቀጥለው የምርጫ ቀን ወይም ከዛ በፊት ቢያንስ ቢያንስ 18 ዓመት ይሞላዎታልን? ኣዎን o ኣይደለሁም o

election office use only

IP
AB

ከሁለቱ ጥያቄዎች ውስጥ ኣንዱን በኣሉታ ከመለሱ ይህንን ፎርም ኣይምሉ

3.

የኣባት ስም

4.

የሚኖሩበት ኣድራሻ (የመኖርያ ቤት)

5.
6.

M

ስም

መካከለኛ ስም

በስምዎ ላይ
የሚቀጠል ስም

(ቀዳማይ፡ ዳግማዊ፡)

ከተማ

የከተማ ክልል

ከላይ ወደ በተሰጠው ኣድራሻ የፖስታ ኣገልግሎት ከሌለ፡ የፖስታ ሳጥን ቁጥር ይስጡ

ከተማ

የከተማ ክልል

የተወለዱበት ቀን (የዛሬው ዕለት ሳይሆን)

የሚኖሩበት ኣውራጃ

________-________- ___________
የስልክ ቁጥር

የኣፓርትመንት ቁጥር		

በኣካባቢዎ ያለው የትምህርት ቤት ኣካባቢ
(የሚታወቅ ከሆነ)
የኢሜል ኣድራሻ

________-________- ___________

7.

በኣንድ ሳጥን ውስጥ ብቻ ምልክት ኣድርጉ፡ እርስዎን የሚመለከት ቁጥርንም ስጡ፡
o በሚኖሶታ የተሰጠ የመንጃ ፍቃድ ወይም የሚኖሶታ የመታወቅያ ወረቀት ቁጥር ኣለኝ።
o በሚኖሶታ የተሰጠ የመንጃ ፍቃድ ወይም የሚኖሶታ የመታወቅያ ወረቀት ቁጥር የለኝም።
ከሶሻል ሰኩሪቲ (Social Security)የካርድ ቁጥሬ ውስጥ የመጨረሻዎቹ ኣራት ቁጥሮች ናቸው።
o በሚኖሶታ የተሰጠ የመንጃ ፍቃድ፡ የሚኖሶታ የመታወቅያ ወረቀትም ሆነ የሶሻል ሰኩሪቲ ካርድ ቁጥር የለኝም።

XXX-XX-

ኣዲስ የምዝገባ መረጃ - በኣሁኑ ወቅት በሌላ ስምና ኣድራሻ ተመዝግበዋልን?
ቀደም ሲል የነበሮት የኣባት ስም

በመጨረሻ የተመዘገቡበት የድሮ ኣድራሻዎ

ቀደም ሲል የነበሮት የማህል ስም

ቀደም ሲል የነበሮት ስም

ከተማ

ክፍለሃገር		

የከተማ ክልል

የተጠቀሰው ሁሉ እርስዎን የሚመለከት ከሆነ ብቻ ኣንብበው ይፈርሙ
8. ከዚህ በታች የሰፈረውን ሁሉ ትክክል መሆኑን ኣረጋግጣለሁ፡
• በምርጫው ቀን ቢያንስ ቢያንስ ዕድሜዬ 18 ይሆናል።
• የኣሜሪክ ዜጋ ነኝ።
• ልክ ከምርጫው ቀን በፊት ለ20 ቀናት በሚኖሶታ ተቀምጫለሁ።
• በምዝገባው ፎርም ላይ በሰጠሁት ኣድራሻ ኣሁንም ተቀማጭ ነኝ።
• እንዳልመርጥ በፍርድ ቤት የታዘዘብኝ ፍርድ የለም።
• ለመምረጥ ህጋዊ ብቁነት የለውም የሚል ብይን በፍርድ ቤት ኣልተበየነብኝም።
• የመምረጥ መብት ኣለኝ ምክንያቱም በኣንዳች ወንጄል ተቀጥቼ የተፈረደብኝ ብሆንም ያንን የተፈረደብኝን ኣሟልቼ ጨርሻለሁ፡ወይም
ከፍርዱ ተሰናብቻለሁ።
• በሙሉ ኣንብቤዋለሁ፡ በሙሉ ገብቶኛል፡ ትክክል ያልሆነ መረጃ ከሰጠሁ ደግሞ በኣምስት ዓመት እስራት ወይም ከ$10,000 የገንዘብ
መቀጮ በላይ ወይም በሁለቱም እንደምቀጣ ተረድቻለሁ ።
እዚህ ላይ ይፈርሙ፡ X________________________________________________
W__________ ID with Current Name & Address
ID Number:
P__________
SD_________

o MN Driver’s License, Learner’s
Permit, MN ID Card, or Receipt
Initials_______ o Tribal ID Card

ዕለት፡ _______-_______- 20_______

Election Judge Official Use Only
Photo ID + Document with Current Name & Address
Document Type:
Photo ID Number:
o Driver’s License, Learner’s Permit or State ID Card
o U.S. Passport
o U.S. Military or Veteran ID
o Tribal ID
o Student ID

Other
o Vouched For
o Notice of Late Registration
o Valid Registration in Same Precinct
o Student ID with College List
ID Number:

ይህንን ማመልከቻ የት እንደሚልኩ

Amharic Voter Registration Application

ወደ ሚቀጥለው ኣድራሻ በፖስታ ይላኩ ወይም በኣካል መጥተው ይስጡ
Secretary of State
First National Bank Building
332 Minnesota St, Suite N201
St. Paul, MN 55101
የመጨረሻ ቀን መረጃ
የምርጫው ቀን ከመድረሱ በፊት እንዲመዘገቡ እንመክራለን- በዕለቱ ዕለት በምርጫ ጣብያው ከሚባክነው ግዜ ይድናሉ/ ግዜ ይቆጥባሉ። በግዜ
የሚመዘገቡበት የመጨረሻው ቀን ከምርጫው ቀን 21 ቀናት በፊት ነው። ይህ ካልሆነ፡ በምርጫ ጣብያዎ፡ በምርጫው ቀን መመዝገብ ይችላሉ።በ
mnvotes.org በመግባት በዕለቱ ምን ዶኩመንቶችና መታወቅያ ወረቀቶች ይዘው መቅረብ እንዳለቦት ተረዱ።
ሶስተኛ ኣካል የሚሰበስበው ማመልከቻ፡ መራጩ ማመልከቻውን ከፈረመበትና በማመልከቻው ላይ ዕለት ካስቀመጠበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 ቀናት
ውስጥ ወደ ኣገር ውስጥ ኣስተዳደር ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ወይም ወደ መራጩ ኣውራጃ የምርጫ ጽህፈት ቤት መድረስ ኣለበት።
እርዳታ
በትላልቅ ፊደሎች የተጻፉ ማመልከዎች፡ ጥያቄ ከቀረበ፡ ከኣውራጃው ተቆጣጣሪ ክፍል ወይም ከኣገር ውስጥ ኣስተዳደር ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ይገኛሉ።
ለኣዛውንት፡ ለኣካለ ስንኩላን፡ ወይም በጤና ጥበቃ ቤቶች ላሉት ልዩ እገዛ ኣለ። ለበለጠ መረጃ፡ ከሚኖሶታ የኣገር ውስጥ ኣስተዳደር ጽህፈት ቤትን ወይም
ከኣውራጃው ተቆጣጣሪ ክፍል ጋር ተገናኙ። በሌሎች ቋንቋዎ የተዘጋጁ ማመልከቻዎችን ለማግኘት mnvotes.orgን ጎብኙ።
የሚስጢራዊነት ማስታወሻ
የተወለዱበት ቀን፡ የኢሜል ኣድራሻዎ እንዲሁም የሚሰጡት ማንኛውም የመታወቅያ ወረቀት ቁጥር (የሚኖሶታ የመንጃ ፍቃድ፡ የክፍለሃገሩ መታወቅያ
ወይም የሶሻል ሴኩሪቲ የመጨረሻዎች 4 ቁጥሮች) በሙሉ በሚስጥር ይያዛሉ። ይህንን መረጃ የኣስመራጭ ኮሚቴ ባለስልጣናት እንዲሁም ህጋዊነት
ያላቸው የመንግስት ተቋሞች ብቻ ናቸው ሊያገኙት የሚችሉት።
የኣስመራጭ ኮሚቴ ኣባላት የተወለዱበትን ቀንና የመታወቅያ ወረቀቶችዎን ቁጥር የሚፈልጉትበት ምክንያት በሚኖሶታ የህዝብ ደህንነት ባለስልጣንና
በሶሻል ሴኩሪቲ ኣስተዳደር ውስጥ ካለው መረጃዎ ጋር ኣንድ ዓይነት መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። የመታወቅያ ወረቀት ቁጥር እያሎት ኣልሰጥም ካሉ ግን
ማመልከቻዎ የተሟላ ኣይሆንም። በዚህም ምክንያት እንደገና እንደኣዲስ ለማመልከት ይገደዳሉ ወይም ከመምረጥዎ በፊት የት እንደሚኖሩ የኣድራሻዎን
ማረጋገጫ ማሳየት ይኖርቦታል።
የኣስመራጭ ኮሚቴ ባለስልጣኖች የኢሜል ኣድራሻዎን የሚጠይቁበት ምክንያት ማመልከቻዎን በሚመለከት ጉዳይ ለመጻጻፍ ነው። በተጨማሪም የኣገር
ውስጥ ኣስተዳደር ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ስለ ምርጫውና ምርጫውን ስለሚመለከቱ ጉዳዮች (በሌሎች መንገዶችም ጭምር) ሊጠይቅዎ ወይም ስለ
ምርጫና ድምጽ ስለመስጠት ለህዝብ ጥቅም ሲል ሊዘረጋ ከፈለገ ከእርስዎ ጋር ሊጻጻፍ ይፈልግ ይሆናል።
በማመልከቻዎ ላይ ያለው ሌላው መረጃ ሁሉ፡ ለምርጫው፡ ለፖለቲካ ወይም ለህጋዊ ጉዳዮች ሲፈለግ ለህዝብ ክፍት ነው። መረጃዬ ይፋ ከወጣ በላዬ ላይ
ጉዳት ይደርስብኛል የሚሉ ከሆነ ደግሞ በስልክ ቁጥር 1-877-600-8683 ይደውሉ።
ስለምርጫው ተጨማሪ መረጃ
ስለምርጫው ፡ ለመምረጥ ስለመመዝገብ፡ የምርጫ ጣብያዎችን ስለመፈለግ፡ የክፍለሃገርን የምርጫ ውጤት ስለማወቅ፡ የኣመራረጥ ሂደት ወይም የምርጫ
ኣካሄድን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ከፈለጉ በሚኖሶታ የኣገር ወስጥ ኣስተዳደር ጽህፈት ቤት ዌብሳይት mnvotes.org ውስጥ በመግባት
ወይም በስልክ ቁጥር 1-877-600-VOTE (1-877-600-8683) በመደወል ተረዱ። . መስማት ለማይችሉና የመስማት ችግር ላላቸው ደግሞ ወደ
Minnesota Relay Service በስልክ ቁጥር 1-800-627-3529 or 711.ይደውሉ
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