
በመራጮች ተሳታፊነት ሚኖሶታን ቁጥር አንድ እናድርጋት፤ የኮቪድ-19 (COVID-19) 
ን መዛመትን እንቀንስ!
የሚኖሶታ ተቀማጮች፤  የኗሪዎችን ጤንነትና ደህንነት ለመጠበቅ ተባበረው በመስራት ላይ ይገኛሉ።ይህም በ 2020 በቤት ውስጥ ሆኖ መመረጥ 
ወይም ድምጽ መስጠት ማለት ነው! በሚኖሶታ ውስጥ፤ ማንኛውም ብቁ የሆነ መራጭ፤ በምርጫ ጣብያው በአካል ሳይገኝ የሚመረጥበት የምርጫ 
ካርድ( absentee ballot) እንዲላክለት በመጠየቅ፤ ከቤት መምረጥ ይችላል። ህዳር 3 ቀን 2020 ለሚካሄደው አጠቃላይ ምርጫ፡ የምርጫ 
ካርድ(absentee ballot) እንዲላክሎ መጠየቅ ይችላሉ።

• ይህንን ጽሁፍ በማግኘት ላይየሚገኙት፤  የሚኖሶታ የተመዘገቡ መራጭ ስለሆኑ ነው።
• በቤትዎ ውስጥ ሆነው እንዲመርጡ ከፈለጉ ኦንላይን በ www.mnvotes.org ይግቡና የምርጫው ካርድ( absentee ballot) እንዲላክሎ 
መጠየቅ የተሻለው መንገድ ነው።
• ቀደም ሲል፤ የምርጫ ካርዱ( absentee ballot) እንዲላክሎት የጠየቁ ከሆነ፤ እንደገና ሌላ እንዲላክሎ አይጠይቁ።

በኦንላይን  www.mnvotes.org  ይጎብኙ ወይም በስልክ ቁጥር1-877-600-VOTE በመደወል ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።

በቤት ውስጥ ሆነው ለመምረጥ የሚወሰዱ እርምጃዎች፤  
 
1. በሚኖሶታ የህዳር 3 አጠቃላይ ምርጫዎች ድምጾን ለመስጠት፤ በቅድምያ የተመዘገቡ መራጭ መሆን አለቦት።
ለመምረጥ ሲመዘገቡ፤ እዛው እንዳሉም በቦታው ሳይገኙ ለመምረጥ የሚያስችሎት የምርጫ ካርድ( absentee ballot) እንዲሰጦት መጠየቅ 
ይችላሉ። You can request the absentee ballot at the same time as you register to vote.
 በ ኦንላይን በ www.mnvotes.org ውስጥ በመግባትም የምዝገባዎን ሁኔታ ሊመለከቱ ይችላሉ።

2. በኦንላይን በ mnvotes.org በመግባት የምርጫ ካርድ (absentee ballot ) እንዲላክሎ ይጠይቁ። 

3. ወደ ኢንተርኔት የመግብያ ዕድል ከሌሎት፤ ወይም ፎርሙን በፖስታ ለመላክ ከፈለጉ፤ የሚከተለውን በቤት ውስጥ ሆኖ ሊያስመርጦት 
የሚችለውን የምርጫ ካርድ (absentee ballot) ፎርም ሞልተውና ፈርመው እንዲሁም ቀኑን ጽፈው በፖስታ ይላኩ።

4. የጥያቄ ፎርሞን በወረቀት መሙላት ከፈለጉ፤ የመምረጫ ካርዶን ( absentee ballot) በግዜ እንዲያገኙ ቶሎ ብለው በፖስታ ቤት ይላኩ። 
ለቴምብር የሚከፈል ወጪ የለቦትም፡ ቴምበር መለጠፍም አያስፈልጎትም ምክንያቱም ቀደም ሲል ተከፍሏልና። አብዛኛዎቹ ቦታዎች፤ ከምርጫው 
ቀን ስድስት ሳምንታት በፊት ነው የምርጫ ካርዱን (absentee ballot) ለመራጮች መላክ የሚጀምሩት።

5. በፖስታ፤ የምርጫ ካርዶን (absentee ballot) ሲያገኙ፤ እዛ ላይ የተጻፉትን የአመራርጥ መመርያዎችን ተከትለው ምርጫዎን ይሙሉና ይላኩ።

6. በኦንላይን በ mnvotes.org ይግቡና የላኩት የምርጫ ወረቀት ወይም ካርድ(absentee ballot)  መደረሱንና ተቀባይነት ማግኘቱን ያጣሩ።
ብቁ የሆኑ መራጮች በሙሉ፤ ወደ ምርጫ ጣብያዎች በአካል ሳይሄዱ፤ ከቤት እንዲመርጡ ይበረታታሉ። ይሁንና በምርጫ ጣብያዎች በ አካል 
ተገኝተው መምረጥ ለሚፈልጉና ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች፤ የምርጫ ጣብያዎች በሙሉ በምርጫው ቀን ክፍት ይሆናሉ።

Office of the Minnesota Secretary of State  mnvotes.org


