
የ Minnesota State Secretary ቢሮ  
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በጀርባ ይቀጥላል...

ፕሬዝዳንታዊ  
ቅድመ-ምርጫ

ማርች 3, 2020 
• የምርጫ ጣቢያ ሰዓቶች፡ ከ 7 a.m እስከ 8 p.m በአብዛኛዎቹ አካባቢዎች።

•  የምርጫ ጣቢያዎን ይፈልጉ እና በአካል ወይም በኢሜይል ቀደም ብለው እንዴት 
እንደሚመርጡ mnvotes.org ይወቁ ።

• ቀደም ብሎ ድምጽ መስጠት የሚጀምረው ጃንዋሪ 17 ቀን 2020 ነው።

የድምፅ መስጫው
•  ዋና የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ይሳተፋሉ፤ እያንዳንዱ ፓርቲ እጩ ተወዳዳሪዎቻቸውን ብቻ 
የያዘ የድምፅ መስጫ አለው።

•  በምርጫ ጣቢያዎ በአካል ቢገኙም ሆነ በቀሪም በሚመርጡበት ወቅት የአንድ ፓርቲን 
የምርጫ ድምጽ መስጫ ብቻ እንዲጠየቁ ይጠየቃሉ። 

• የድምፅ መስጫዎ እርስዎ ለጠየቁት ፓርቲ የፕሬዚዳንት እጩዎችን ብቻ ይዘረዝራል።

•  የየትኛውን ፓርቲ ድምጽ መስጫ እንደመረጡ መዝገብ ለዋናው የፖለቲካ ፓርቲ እንዲቀርብ 
ይደረጋል።

•  እያንዳንዱ ዋና የፓርቲ ሊቀመንበር ለፓርቲያቸው የእጩዎችን ዝርዝር ያቀርባል እንዲሁም 
በፓርቲዎቻቸው ድምጽ መስጫ ላይ የመፃፊያ ቦታ ይኖር እንደሆነ ይወስናል።

•  የፕሬዝዳንታዊ እጩነት ቅድመ-ምርጫ ውጤቶች ለእያንዳንዱ ዋና ፓርቲ የሚኒሶታ 
ተወካዮችን ይወስናሉ።

በማርች 2020 ሚኔሶታ ለእያንዳንዱ ዋና ፓርቲ የፕሬዝዳንት እጩ ተወዳዳሪ 
ለመምረጥ የፕሬዚዳንታዊ እጩነት ቅድመ-ምርጫ ያደርጋል።



…ከፊት የቀጠለ

የ Minnesota State Secretary ቢሮ  
mnvotes.org • 1-877-600-VOTE

ፕሬዝዳንታዊ  
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የክልል ካውከስ ምን ሆነ? 
•  የክልል ካውከስ እና የአከባቢ እና የስቴት የማጨት ስብሰባዎች አሁንም ለሌላ የፓርቲ ጉዳይ 
ይከናወናሉ።

•  የክልል ካውከስ በስቴት የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚካሄዱ ስብሰባዎች ናቸው። ፓርቲዎች 
እጩዎችን የሚደግፉበት፣ ተወካዮችን የሚመርጡበት እና ግቦችን እና ቅድሚያ 
የሚሰጣቸውን የሚያስቀምጡበት (የፓርቲ መድረኮችን) ተከታታይ ስብሰባዎች ውስጥ 
የመጀመሪያ ናቸው።

•  የ 2020 የክልል ካውከስ ማክሰኞ ፌብርዋሪ 25 በ 7 ሰዓት ላይ ይካሄዳል። የካውከስ ቦታ 
ከካውከስ ቀን በፊት ትንሽ ቀደም ተብሎ mnvotes.org ላይ ይለጠፋል።

ለውጡ ለምን?
•  በ 2016 በሚኒሶታ የህግ አውጭ አካል የፕሬዚዳንታዊ እጩነት ቅድመ-ምርጫ የሚቋቋም 
ሕግ አወጣ (በሚኒሶታ ህጎች ምዕራፍ 207A እና በሚኒሶታ ደንቦች ምዕራፍ 8215)።

•  የስቴት የመጀመሪያ ምርጫ ከፕሬዚዳንቱ ውጭ ለሆኑ ቢሮዎች ኦገስት 11 ቀን 2020 
ይካሄዳል።

ጥያቄዎች?
• ስለ ድምፅ መስጠት እና ምርጫዎች የበለጠ መረጃ ለማግኘት mnvotes.org ን ይጎብኙ።

• የካውንቲ ምርጫ ጽ/ቤትዎን ያነጋግሩ (ዝርዝር በ mnvotes.org ይገኛል)።

•  የሚኒሶታ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር 651-215-1440 ወይም  
elections.dept@state.mn.us


