ምሳና ይራኸቡ
ተሌፎን

ብፖስጣ ወይ ከኣ ብኣካል

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

ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ምርጫ
919 Southwest Grady Way
Renton, WA 98057

ኢ-መይል

ኣብ ስራሕ ሰሙን ክፉት ይዩ ካብ 8:30 a.m. –
4:30 p.m.

elections@kingcounty.gov

ብብመስመር
kingcounty.gov/elections

ምሳና ማሕበራዊ ኩኑ

ብቐሊሉ ዚርከብ ናይ ምርጫ ድምጺ
ማእከላት ድምጺ ነቶም ብፖስጣ እተላእከ ዕንቊ ምውዳእ ዜጸግሞም ሰባት
ዚሕግዝ መሳርሒታት ኣለዎ። ድምጽኻ ንምሓብ ዝኾነ ይኹን ዘጸግመካ እንተ
ዀይኑ በጃኻ ኣብ 206-296-VOTE (8683) ናባና ብጻሕ

ብኻልኦት ቋንቋታት እተዳለዉ ናይ ድምጺ ናውቲ
ናይ King County Elections ኣብ ርእሲ እንግሊዝኛ፣ ብቻይንኛ፣ ብኮርያኛ፣
ብስጳንኛ፣ ከምኡ'ውን ብቬትናም ዕንቊ ያቐርብ እዩ ከምኡ'ውን ንዅሉ እቲ ድምጺ
ዚህብ ናውቲ ይህብ እዩ።
ብ ሓደ ኻብዚ ቛንቋታት እዚ ድምጺ ንምሃብ ዚሕግዝ ናውቲ ንምሕታት ምሳና
ተራኸብ።

መምርሒ ናይ
ኣብ King County ምምራጽ

ንምምራጽ ኪምዝገብ ዚኽእል መን እዩ

ዕንቊኻ ምረጽ

ሕጋዊ ዜጋ፣ ተቐማጦ ስተት ዋሽንግተን፣ እንተ ወሓደ ወዲ ዓሰርተ ሽዱሽተ ዓመት ክትከውን ኣሎካ፣
ብምኽንያት ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ድምጺ ንምሃብ ብቕዓት ኣይነበሮን፣ ከምኡ'ውን ኣብዚ እዋን እዚ
እውን ብምኽንያት ገበን ዘይተኣስረን።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድድር ኣብ ጥቓ እቲ ዝመረጽካዮ ማህደር ከቢብ ንምምላእ ዝዀነ ይኹን ሕብራዊ
ብርዒ ተጠቐም። ጌጋ እንተ ጌርካ ንብምሉኡ እቲ ምርጫ እንተላይ ነቲ ከቢብ መስመር ሓሊፍካ ነቲ
ከቢብ ኣብ ጥቓ እቲ ሓድሽ ምርጫኻ ምልኣዮ። ንብምሉኡ ዕንቊኽትኻ ኽትመርጽ ነተባብዓካ እኳ
እንተ ዀንና ዝደለኻዮ ቕድድም ክትሓጽር ትኽእል ኢኻ ፣ ነቲ ዝደለኻዮ ዓሌት ጥራይ ኢና ኽንጽብጽቦ።

16- ን 17-ዓመት-ዝዕድሚኦም ሰባት ቕድሚ ምምዝጋቦም ኪመርጹ ይኽእሉ እዮም፣ ንኺመርጹ
ብቑዓት ምስ ኰኑ ኸኣ ብኡንብኡ ዕንቊ ኺረኽቡ ይጅምሩ።
ካብ ጃንዋሪ 2022 ጀሚሩ፣ ማሕበረሰብ ዝቖጻጸሮ ደረጃ ብዘየገድስ - ገበነኛ ዀይኑ ምስ
ተፈርዶ ብኡንብኡ ናይ ድምጺ መሰላት ይምለስ። እቶም ኣቐዲሞም ገበነኛታት ኰይኖም
እተፈርዱ ሰባት ምስ ተፈትሑ ንምምዝጋብ ጥራይ እዮም ኪምዝገቡ ዘለዎም።
ቅድሚ እቲ ሓፈሻዊ ምርጫ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ደቂ 17 ዓመት ኣብቲ መባእታዊ ምርጫ
ዕንቊ ኼምጽኡ ይኽእሉ እዮም። ቅድሚ ምምዝጋቦም ዚመርጹ እንተ ዀይኖም፣ ብቑዓት
ዝዀኑ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብቲ ንኺመርጹ ብቑዓት ዝዀኑሉ ናይ መጀመርታ ምርጫ
ብኡንብኡ ዕንቊ ይቕበሉ እዮም።

ዕንቊኻ ርኸብ
ሓንሳእ ንኽትመርጽ ምስ ተመዝገብካ ካብቲ ዚቕጽል ምርጫ ሰለስተ ሰሙን ኣቐዲሙ፣ ማለት
ንኣገልግሎት ኰነ ነቶም ኣብ ወጻኢ ሃገር ዚነብሩ ተሳተፍቲ ዕንቊ ናብ ኣድራሻኹም ክንልእከሎም
ኢና።

ኣብ ዕንቊኻ እንታይ ከም ዘሎ ፍለጥ
ቅድሚ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ መግለጺታትን ኣድራሻታትን እቶም ሕጹያት ከምኡ’ውን ብዛዕባ እቲ ዕንቊ
ዚገልጽ ዝያዳ ሓበሬታ ዝሓዘት ፓምፍለት እቶም ተሳተፍቲ ኽትቅበል ኢኻ።
ነቶም ኣብ kingcounty.gov/elections/my-voter-information ክትመርጾም እትኽእል
ዓሌት ጥራይ ዜርኢ ብሕታዊ መምርሒ እቶም ተሳተፍቲ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ

ተመሊስካ እትምለሰሉ ጶስጣ ምልክት ግበር
ዕንቊኻ ምእንቲ ኺቝጸር ኣብቲ ተመላሊስካ ምብጻሕ ዚግበረሉ ጶስጣ ነቲ ሰነድ ክትፍርሞ ኣሎካ፣
እቲ ክታም ድማ ምስቲ ኣብ መዝገብ ምዝገባ እቶም ድምጾም ዜቕርቡኻ ኽሰማማዕ ኣለዎ።
ክታምካ ብዜስገድግድ ወይ ብዜንብብ መገዲ ኺጸሓፍ ኣየድልን እዩ፣ የግዳስ ምስቲ ኣብ ፋይል ዘሎ
ኺሰማማዕ ኣለዎ። እቲ ዝፈረምኩምዎ ክታም ምስ ዘይሰማማዕ ወይ ብሓንሳእ እንተ ዘይጠፊኡ
ደብዳበ ኽንሰደልኩም ነቲ ሓበሬታ ኣብ ፋይል እንተ ረኺብናዮ ኸኣ ብተሌፎንን ብኢ-መይልን
ክንበጽሓኩም ኢና። ቀሊል ፎርም መሊእካ ኽትመልሰልካ ጥራይ ኢና እንደሊ።

ዕንቊኻ መልስ
ዕንቊኻ ብጶስጣ ኣብ Vote Center (ማእከል ድምጺ) ወይ ኣብ Student Engagement Hub
(ማእከል ምትሕብባር ተመሃሮ) ወይ ከኣ ናብ ሓንቲ ኻብተን ኣብ ኪንግ ካውንቲ ዚርከባ ልዕሊ 70
ዜተኣማምን ዕንቊ ኽትመልሰላ ትኽእል ኢኻ።
ዕንቊኻ ኽትልእኽ እንተ መሪጽካ፣ ክሳዕ ዓርቢ ቕድሚ እታ መዓልቲ ምርጫ ኣብ ሰዓቱ ምልክት ጶስጣ
ኽትገብር ሓሳብ ንህብ ኢና። ኪቝጸር እንተ ዀይኑ እቲ ዕንቊ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ወይ ኣብ ሳጹን
ብንግሆ 8 p.m. ኪኸውን ኣለዎ።

ዕንቊኻ ስዓብ
ዕንቊኻ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ኣብ መወዳእታኡ ኸም ዚቝጸርን ንምርግጋጽ ነቲ ብኢንተርነት
ዚከታተል ዕንቊ ርኣዮ። ብዘይካዚ እቲ ብኢንተርነት ዚከታተል ዕንቊ ነቲ ዕንቊ ምእንቲ ኽትፈትሖን
ድምጽኻ ምእንቲ ኽትቈጽርን ምስ ዕንቊኻ ዚተሓሓዝ ጕዳይ ክታም እንተ ኣልዩ ንምፍላጥ እቲ ዝበለጸ
መገዲ እዩ። ዕንኽኻ ኣብ kingcounty.gov/elections/ballot-tracker ስዓብ።

