ያግኙን
ስልክ

በሜይል ወይም በአካል

206-296-VOTE (8683)
1-800-325-6165
TTY Relay: 711

የምርጫ ዋና መሥሪያ ቤት
919 Southwest Grady Way
Renton, WA 98057

ኢሜይል

በስራ ቀናት ከ 8:30 a.m. እስከ 4:30 p.m
ክፍት ነው።

elections@kingcounty.gov

መስመር ላይ
kingcounty.gov/elections

ከእኛ ጋር ማህበራዊ ግንኙነት ያድርጉ

ተደራሽ የሆነ የድምፅ አሰጣጥ
የድምጽ መስጫ ማእከላት በፖስታ የተላኩ ድምጽ መስጫቸውን ለማጠናቀቅ
ለተቸገሩ ሰዎች አጋዥ መሳሪያዎችን አቅርበዋል። ድምጽዎን ለመስጠት
ማንኛውም ችግር ካጋጠምዎት፣ እባክዎን በ 206-296-VOTE (8683) ያግኙን

በሌሎች ቋንቋዎች የድምጽ መስጫ ቁሳቁሶች

ከእንግሊዘኛ በተጨማሪ King County Elections ሁሉንም የድምጽ መስጫ
ቁሳቁሶች በቻይንኛ፣ በኮሪያ፣ በስፓኒሽ እና በቬትናምኛ ያቀርባል።
ከእነዚህ ቋንቋዎች በአንዱ የድምጽ መስጫ ቁሳቁሶችን ለመጠየቅ ያነጋግሩን።

መመሪያ በ 
King County ድምጽ ለመስጠት

ድምጽ ለመስጠት ማን መመዝገብ ይችላል
ዜጋ፣ በዋሽንግተን ግዛት ህጋዊ ነዋሪ፣ ቢያንስ አስራ ስድስት ዓመት፣ በፍርድ ቤት ትእዛዝ ምክንያት
ከምርጫ ያልተገለሉ፣ እና በአሁኑ ጊዜ በወንጀል ጥፋተኛነት ምክንያት ያልታሰሩ መሆን አለብዎት።
16 እና 17 ዓመት የሆናቸው ልጆች ለመመረጥ አስቀድመው መመዝገብ ይችላሉ እና ድምጽ
ለመስጠት ብቁ ሲሆኑ ድምጽ መስጫቸውን ወዲያውኑ መቀበል ይጀምራሉ።
የማህበረሰብ ቁጥጥር ሁኔታ ምንም ይሁን ምን - ከጃንዋሪ 2022 ጀምሮ፣ በወንጀል
ጥፋተኛነት ከተለቀቁ በኋላ የመምረጥ መብቶች ወዲያውኑ ይመለሳሉ። ቀደም ሲል የወንጀል
ክስ የተፈረደባቸው ከተፈቱ በኋላ ድምጽ ለመስጠት መመዝገብ አለባቸው።
ከአጠቃላይ ምርጫ በፊት 18 አመት የሞላቸው የ 17 አመት ታዳጊዎች በመጀመሪያው
ምርጫ ድምጽ መስጠት ይችላሉ። ለመምረጥ አስቀድመው የተመዘገቡ ከሆነ፣ የ 17 አመት
እድሜ ያላቸው ልጆች ለመምረጥ ብቁ ለሆኑበት ለመጀመሪያው ምርጫ ድምጽ መስጫቸውን
በራስ ሰር ይቀበላሉ።

የድምጽ መስጫዎን ያግኙ
አንድ ጊዜ ለመምረጥ ከተመዘገቡ በኋላ፣ ለአገልግሎት እና ለውጭ ሀገር መራጮች ቀደም ብሎ
ከሚቀጥለው ምርጫ ሶስት ሳምንታት በፊት የድምጽ መስጫዎን ወደ እርስዎ የፖስታ አድራሻ
እንልካለን።

በድምጽ መስጫዎ ላይ ምን እንዳለ ይወቁ
ከእያንዳንዱ ምርጫ በፊት፣ የእጩዎች መግለጫዎችን እና አድራሻዎችን እና በድምጽ መስጫ
እርምጃዎች ላይ ተጨማሪ መረጃን ያካተተ የመራጮች በራሪ ወረቀት ይደርሰዎታል።
እንዲሁም በ kingcounty.gov/elections/my-voter-information ላይ እርስዎ መምረጥ
የሚችሉባቸውን ውድድሮች ብቻ የሚያካትት የተዘጋጀ የመራጮች መመሪያ ማግኘት ይችላሉ።

የድምጽ መስጫዎን ይምረጡ

በእያንዳንዱ ውድድር ከመረጡት ቀጥሎ ያለውን ሞላላ (ኦቫል) ለመሙላት ማንኛውንም የቀለም
እስክሪብቶ ይጠቀሙ። ስህተት ከሰሩ በቀላሉ፣ ሞላላ (ኦቫሉን) ጨምሮ በመላው ምርጫ መስመር
ያስቀምጡ እና ከአዲሱ ምርጫዎ ቀጥሎ ያለውን ሞላላ ይሙሉ። ድምጽዎን በሙሉ እንዲመርጡ
ስናበረታታዎት፣ የሚፈልጉትን ማንኛውንም ውድድር መዝለል ይችላሉ እና እርስዎ ድምጽ የሰጡባቸውን
ውድድር ብቻ እንቆጥራለን።

የመመለሻ ፖስታዎን ይፈርሙበት
የድምጽ መስጫዎ እንዲቆጠር፣ በፖስታው ላይ ያለውን መግለጫ መፈረም አለብዎት እና ፊርማው
በመራጮች ምዝገባ መዝገብዎ ላይ ካለው ፊርማ ጋር መዛመድ አለበት። ፊርማዎ በጠቋሚ
ወይም በሚነበብ መፃፍ አያስፈልግም፣ ብቻ በፋይል ላይ ካለው ጋር መመሳሰል አለበት። ፊርማዎ
የማይዛመድ ከሆነ ወይም ጭራሹኑ ከሌለ፣ መረጃው በፋይል ላይ ካለን ደብዳቤ እንልክልዎታለን እና
በስልክ እና በኢሜል እናነጋግርዎታለን። ቀላል ቅጽ ሞልተው እንዲመልሱ ብቻ እንፈልጋለን።

የድምጽ መስጫዎን ይመልሱ

የድምጽ መስጫ ወረቀቱን በፖስታ፣ በ Vote Center (ድምጽ መስጫ ማዕከል) ወይም የ Student
Engagement Hub (ተማሪ ተሳትፎ ማዕከል) ወይም በኪንግ ካውንቲ ውስጥ ከሚገኙ ከ70
በላይ አስተማማኝ የድምጽ መስጫ ሳጥኖች ውስጥ ወደ አንዱ መመለስ ይችላሉ - ምንም ማህተም
አያስፈልግም።
የድምጽ መስጫዎትን በፖስታ ለመላክ ከመረጡ፣ በሰዓቱ የፖስታ ምልክት መኖሩን ለማረጋገጥ
ከምርጫ ቀን በፊት አርብ እንዲያደርጉ እንመክራለን። ለመቁጠር፣ የድምጽ መስጫዎ በምርጫ ቀን
በፖስታ ወይም በ 8 p.m. ላይ በተቆልቋይ ሳጥን ውስጥ መመዝገብ አለበት።

የድምጽ መስጫዎትን ይከታተሉ
የድምጽ መስጫዎ መድረሱን እና ተቆጥሮ መጠናቀቁን ለማረጋገጥ የመስመር ላይ የድምጽ መስጫ
መከታተያውን ያረጋግጡ። የመስመር ላይ የድምጽ መስጫ መከታተያ እንዲሁ በድምጽ መስጫዎ
ላይ የፊርማ ችግር እንዳለ ለማየት እና እርስዎ እንዲያስተካክሉት እና ድምጽዎ እንዲቆጠር ለማድረግ
ፈጣኑ መንገድ ነው። የድምጽ መስጫዎትን በ kingcounty.gov/elections/ballot-tracker
ይከታተሉ።

