
Amharic Voter Registration with Voucher Form 2016

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።       XXX-XX-
 o በሚኖሶታ የተሰጠ የመንጃ ፍቃድ፡ የሚኖሶታ የመታወቅያ ወረቀትም ሆነ የሶሻል ሰኩሪቲ ካርድ ቁጥር የለኝም። 

Election Judge Official Use Only
W__________
  
P__________
 
SD_________
 
Initials_______

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

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  ID Number:

o MN Driver’s License, Learner’s 

o Tribal ID Card

Document Type:
Photo ID Number:    

  OtherPhoto ID + Document with Current Name & Address ID with Current Name & Address

Permit, MN ID Card, or Receipt

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

የተጠቀሰው ሁሉ እርስዎን የሚመለከት ከሆነ ብቻ ኣንብበው ይፈርሙ

7.

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________________________________________________     ዕለት፡ _______-_______- 20_______ 

  IP
  M
  AB

election	office	use	only1.

2.

3. ስም መካከለኛ ስም በስምዎ ላይ 
የሚቀጠል ስም 
(ቀዳማይ፡ ዳግማዊ፡)

የኣባት ስም

4. የሚኖሩበት ኣድራሻ (የመኖርያ ቤት)                        የኣፓርትመንት ቁጥር        ከተማ                              የከተማ ክልል

5. ከላይ ወደ በተሰጠው ኣድራሻ የፖስታ ኣገልግሎት ከሌለ፡ የፖስታ ሳጥን ቁጥር ይስጡ         ከተማ                              የከተማ ክልል

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

በመጨረሻ የተመዘገቡበት የድሮ ኣድራሻዎ	 	 	                      ከተማ   ክፍለሃገር  የከተማ ክልል

በኣካባቢዎ ያለው የትምህርት ቤት ኣካባቢ 
 (የሚታወቅ ከሆነ)

የሚኖሩበት ኣውራጃ6. የተወለዱበት ቀን (የዛሬው ዕለት ሳይሆን)

________-________- ___________  

የኢሜል ኣድራሻየስልክ ቁጥር

________-________- ___________  

ኣዎን o ኣይደለሁም o

ከሁለቱ ጥያቄዎች ውስጥ ኣንዱን በኣሉታ ከመለሱ ይህንን ፎርም ኣይምሉ

የኣሜሪካ ዜጋ ኖትን?  ኣዎን o ኣይደለሁም o

በሚቀጥለው የምርጫ ቀን ወይም ከዛ በፊት ቢያንስ ቢያንስ 18 ዓመት ይሞላዎታልን? 
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ምርጫን በተመለከተ ወይም የክፍለሃገር የምርጫ ውጤትን በተመለከተ፡ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወደ ሚኖሶታ የኣገር ውስጥ ኣስተድደር ሚኒስቴር 
ጽህፈት ቤት ዌብሳይት www.sos.state.mn.us በመግባት ወይም በስልክ ቁጥር 1-877-600-VOTE (1-877-600-8683) በነጻ በመደወል 
ጠይቁ። ወይም ወደ ሚኖሶታ ሪሌ ሰርቪስ (Minnesota Relay Service) በስልክ ቁጥር 1-800-627-3529 ወይም 711 ደውሉ። ለኣዛውንት፡ 
ለኣካለስንኩላን እንዲሁም በጤና ጣብያዎች ለሚኖሩ ሰዎች  እርዳታ ይሰጣል።

የሚስጢራዊነት ማስታወቅያ፡ የተወለዱበት ቀን፡ የኢሜል ኣድራሻዎ እንዲሁም የሚሰጡት ማንኛውም የመታወቅያ ወረቀት ቁጥር( የሚኖሶታ የመንጃ ፍቃድ፡ 
የክፍለሃገሩ መታወቅያ ወይም የሶሻል ሴኩሪቲ (social security)ቁጥር 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 ወረቀቶን ቁጥር 
የሚፈልጉበት ምክንያት በሚኖሶታ የህዝብ ደህንነት ባለስልጣንና በሶሻል ሴኩሪቲ ኣስተዳደር ውስጥ ካለው መረጃዎ ጋር ኣንድ ዓይነት መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። የመታወቅያ ወረቀት 
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 መንገዶች ጭምር)ለህዝብ ጥቅም ከእርስዎ ጋር ሊጻጻፍ ይፈልግ ይሆናል። 
በማመልከቻዎ ያለው ሌላው መረጃ ሁሉ፡ ለምርጫው፡  ለፖለቲካ ወይም ለህጋዊ ጉዳዮች ሲፈለግ ለህዝብ ክፍት ነው። ይፋ ከወጣ በግሌ ላይ ጉዳት ይደርስብኛል የሚሉ ከሆነ ደግሞ 
በስልክ ቁጥር 1-877-600-8683 ይደውሉ። 

የመስካሪ ፎርም

Election Judge Official Use Only
Subscribed and sworn to before me

_______/_______/_________
 Date

_____________________________________________________ 
Signature of Election Judge

እኔ በግሌ  _____________________________________________________ የዚህ ቦታ ነዋሪ መሆኑን ኣውቃለሁ                            
            (የሚመዘገበው ሰው ስም)

_______________________________________
የመስካሪው ፊርማ

የመሰከረልዎ ሰው የመኖርያ ቤት ኣድራሻ ወይም የህዝብ የመኖርያ ተቋም ኣድራሻ

የጎዳናው ቁጥር/ኣድራሻ  ከተማ

የኢሜል ኣድራሻ (ለመስጠት ከፈልጉ)የስልክ ቁጥር

እኔ  ___________________________________________________________ ማህላ እፈጽማለሁ ወይም ያንን ኣረጋግጣለሁ (ኣንዱ ላይ ምልክት ኣድርጉ) 
    (የመስካሪ ስም)

በዚህ ኣካባቢ በዛሬው ዕለት ተመዝግቤኣለሁ፡ ሌላ ሰው ስለኔ ኣልመስከረምr

 __________________________________________________     
  (የህዝብ መኖርያ ተቋሙ ስም )

በኣንድ የህዝብ መኖርያ ተቋም ውስጥ ሰራተኛ ነኝr

የድምጽ ሰጪው የመታወቅያ ወረቀት ቁጥር _______________________________
                                              (በምርጫው ዳኛ መጠናቀቅ ያለበት)

በዚህ ኣካባቢ ለመምረጥ ኣስቀድሜ የተመዝገብኩ ነኝr


