የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ
የምርጫ ቦርድ

የምርጫ መመዝገብያ ማመልከቻ
ይህንን ፎርም ለምርጫ ምዝገባ፡ ስሞን፣ አድራሻዎን ወይም የፓርቲዎን ምዝገባ ለማደስ ይጠቀሙበት።
በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ለመምረጥ:

በመንግስት ስራ ላይ የሚሳተፉ እጩዎችን ለመምረጥ በተጨማሪ:

• የአሜሪካ ዜጋ
• የዲስትሪክት ኦፍ ኰሎምብያ ተቀማጭ
• ምርጫ ከመካሄዱ በፊት በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ቢያንስ የ30 ቀናት

* አዲስ መራጭ ካልሆኑ በስተቀረ፣ ምርጫ በሚያካሂደው ፓርቲዎ ውስጥ ምርጫ
ከመካሄዱ ቢያንስ 21 ቀናት በፊት መመዝገብ አለቦት።
*በመጀመርያው ምርጫ (primary election) ላይ ዕድሜዎ ቢያንስ 17 ዓመት መሆን
አለበት፣ እስከሚቀጥለው ዋናው ምርጫ (general election) ድረስ ቢያንስ 18 ዓመ ት
ይሞላሉ። ዕድሜዎ ቢያንስ 18 ዓመ ት ከሆነ በዋናው ይሁን በልዩው ምርጫ ሊመርጡ
ይችላሉ።

ተቀማጭነት ያሎት
• በሌላ የአሜሪካን ክፍለሃገር ወይም የአሜሪካን ግዛት ውስጥ የመምረጥ
መብት የሌሎት
• ቢያንስ ዕድሚዎ 17 ዓመት የሆነ*
• በፍርድቤት ትእዛዝ ለመመረጥ ብቁ አይደሉም ተብሎ በሕግ ያልተፈረደቦት መሆን አለቦት

በዚህ ፎርም ውስጥ የተጻፉትን ዝርዝሮች በሙሉ ይሙሉ። የምርጫ ቦርዱ፣ ይህንን ማመልከቻ ተመልክቶ ካላሳለፈው በስተቀረ፣ ለመምረጥ አልተመዘገቡም ማለት ነው። ይህንን
ማመልከቻ ባስገቡ በሶስት ሳምንታት ውስጥ የመራጭ መመዝገብያ ካርድ በፖስታ ይደርሶታል። በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ለመምረጥ ለመጀመርያ ግዜ ከሆነ የተመዘገቡትና
ለመጀምርያ ግዜ ከሆነ የምርጫ ማመልከቻ በፖስታ ያስገቡት፤ ለመጀመርያ ግዜ ወደ ምርጫ ቦታ ሲሄዱ መታወቅያ ወረቀትና አድራሻዎ የት መሆኑን የሚያስረዳ ማረጋገጫ
እንዲያቀርቡ ይጠየቁ ይሆናል። በፖስታ የሚልኩት ማማልከቻ፡ ከሚቀጥለው ምርጫ 21 ቀናት በፊት ለምርጫ ቦርዱ መድረስ አለበት። ከዛ ቀን በኋላ ግን ወደ1015 ሃፍ ስትሪት ሳውዝ
ስትሪት፣ የቤት ቁጥር 750 (1015 Half Street SE, Suite 750) በመሄድ በአካል ተገኝተው ለመምረጥ መመዝገብ አለቦት። በምርጫው ዕለትም፡ በዛው ዕለት
መመዝገብናመምረጥ ይችላሉ። ግን አስቀድሞ መመዝገብ ግዜ ይቆጥብሎታል።
የመራጭ መመዝገብያ ካርዶን ካላገኙ ወይም ጥያቄ ካሎት፤ በስልክ ቁጥር
www.dcboe.org ገብተው ይጎብኙ።

(202) 727-2525 ወይም (866) 328-6837 ወይም

Avez-vous besoin d'aide dans votre langue ? Appelez le (202) 727-2525
모국어로 도움이 필요하세요? (202) 727-2525로 전화해주세요
Cần sự trợ giúp ngôn ngữ của bạn? Hãy gọi (202) 727-2525

¿Necesita ayuda en su idioma? Llame al (202) 727-2525
需要以您的语言帮助？拨打Call (202) 727-2525

VRFM09_20

(ይህንን ፎርም ለመሙላት ብዕር ይጠቀሙ )
1
አንዱ ላይ ምልክት ያድርጉ: የአሜሪካ ዜጋ ኖትን?
አንዱ ላይ ምልክት አርጉ: በሚቀጥለው ምርጫ በአስመራጭ

 አዎን  አይደለሁም

 አዲስ ተመዝጋቢ

2

 አድራሻ ስለቀየሩ

ኮሚቴው ማገልገል ይፈልጋሉን?

የአባት ስም

የመራጭ መታወቅያ ቁጥር

ይህንን ፎርም የሚሞሉበት ምክንያት

 አዎን  አይደለሁም

Iመልሶ “አይደለሁም” ከሆነ ይህንን ፎርም አይምሉ

1a

711 ይደውሉ ወይም በ ኢንተርኔት

የመጀመርያ ስም

 ፓርቲ ስለቀየሩ

ተመዘገበብት ቀን

መዝጋቢ

 ስሞን ስለቀየሩ

መካከለኛ ስም

የሚጨመር ስም

3

(ትንሹ፣ ትልቁ
2ኛ 3ኛ 4ኛ)

የምትኖሩበት አድራሻ

አንድምረጥ:

ሰም፡

ሰምዕ፡

ደም፡

የአፓርትመንት ቁጥር፡

ደምዕ

ዚፕ ኮድ

4
ፖስታዎ የት አድራሻ ነው የሚመጣሎት l (መልሱ ከ ቁ.4 የተለየ ከሆነ)

ዚፕ ኮድ

E-ኢሜል አድራሻ (መስጠት ከፈለጉl)

5
የተወለዱበት ኦለት

6

7

በቀን የሚገኙበት የስልክ ቁጥር

8

(ከፈለጉ)

የፓርቲ ምዝገባ – አንዱ ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ

9

10
11








የዲሞክራቲክ ፓርቲ
የሪፓብሊካን ፓርቲ
የዲሲ ስቴትሁድ ግሪን ፓርቲ
ሊበሪቴርያን ፓርቲ
ካለ ምንም ፓርቲ (ነጻ)
ሌላ ፓርቲ (ስም ከታች ይጻፉ)

እባክዎን ያስተውሉ፡

በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምብያ
በመጀመርያው ምርጫ ለመምረጥ፡
በዲሞክራቲክ፣ ወይም
በሪፑብሊካን ወይም በዲሲ
ስቴትሁድ ግሪን ፓርቲ ወይም
በሊበርቴርያን ፓርቲ መመዝገብ
አለቦት።

ከፈለጉl:ም: ርጫን በተመለከተ እርዳታ ካስፈለጎት፡ ምን ዓይነት እርዳታ እንዲሚፈልጉ
ያመልክቱ።
_________
የመጀመርያ ቋንቋዎ እንግሊዘኛ ካልሆነ ምንድነው

በዲሲ ፤ በዲሲ፤ ሜሪላንድ፤ ቨርጂንያ የተሰጠ የመታወቅያ ወረቀት ቁጥር። ይህ ከሌሎት የሶሻል ሴኩሪቲ
ካርዶ የመጨረሻዎቹ አራት ቁጥሮች

8a
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የመራጭ መግለጫ - አንብቡ፣ እንደገና አረጋግጡና ከታች ይፈርሙ።

የመንጃ ፈቃድ ቁጥር ወይም የማ በራ ስትና ቁጥር አልተሰጠኝም ፡፡

ከታች ባለው ፊርማዬ፡






የአሜሪካ ዜጋ ነኝ
በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ከላይ በ (#4) በተጻፈው አድራሻ እኖራለሁ;
ዕድሚዬ ቢያንስ16 ዓመት ነው
ለመምረጥ ብቁ አይደለም ተብዬ በፍርድ ቤት አልተፈረደብኝ እና
በሌላ ክፍለሃገር ወይም በአሜሪካ ግዛት የመምረጥ መብት አለኝ አልልም በማለት
አረጋግጣለሁ/እምላለሁም።
ማስጠንቀቅያ፡ የተሞላው እውነት አለመሆኑን እያወቁ፣ በዚህ ፎርም ላይ ፊርማዎን
ቢያስቀምጡ እስከ አምስት ዓመት ሊታሰሩ ወይም እስከ $10,000 መቀጮ ሊከፍሉ ወይም
በሁለቱ ሊቀጡ ይችላሉ።

መጨረሻ ሲመዘገቡ የተመዘገቡበት ስምና አድራሻ

12
(ከዲሲ- D.C ውጪ ከሆኑ ካውንቲውንና ክፍለሃገሩን ጨምሩ)

ፊርማ

ነጠብጣብ ምልክት ባለው ላይ እጠፉ፡ አሽጉና ላኩ

ቀን

ማስታወሻ: ከሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር ሙሉ ወይም በከፊል፣ ከዲሲና የዲ-ኤም-ቪ መታወቅያ ቁጥሮች፣ ከመራጭ የምዝገባ ቁጥሮች፣ ከዕለተ-ልደት፣ ከኢሜል አድራሻ፣ ከስልክ ቁጥር በስተቀር፤ የመራጭ መመዝገብያ መረጃ ለህዝብ ክፍት ነው።
በመንግስትም ሆነ በክልል ህጎች ምክንያት ወይም በሁለቱም ሌሎች መረጃዎችም በሚስጥር ሊያዙ ይችላሉ (በዲሲ ህጋዊ ትእዛዝ (D.C. Official Code § 2-531 et seq.; 3 DCMR § 510.5).
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አንዴ ይቆዩ! ማመልከቻዎን/ፎርሙን ከመሙላትዎ በፊት፤ የሚከተሉትን በሙሉ ያረጋግጡ








ማመልከቻውን በሙሉ መሙላትዎን
ሙሉ ስሞን፡ አድራሻዎንና የተወለዱበትን ቀን ማስገባትዎን
በ ዲ-ኤም-ቪ (DMV) የተሰጦትን የመታወቅያ ወረቀት ወይም በዲ-ኤም-ቪ የተሰጠ የመታወቅያ ወረቀት ከሌሎት፤ የሶሻል ሴኩሪቲ
የመጨረሻዎቹ አራት ቁጥሮችን መስጠትዎን
በመጀመርያው ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ፤ በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ መመዝገቦን።
በመራጮች መግለጫ ላይ ባሉት እያንዳንዱ ሳጥን ወስጥ ምልክት እንዳደረጉ ማረጋገጥ
ማመልከቻውን መፈረምና ቀኑን ማስገባት

ይህንን በፖስታ አሽገው የሚልኩ ከሆን፤ ቴምበር ማድረግና ወደሚከተለው አድራሻ ይላኩ።
District of Columbia Board of Elections
1015 Half Street SE
Suite 750
Washington, DC 20003-4733

የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ
የምርጫ ቦርድ

