
	

	

 
ጤና ይስጥልኝ እኔ [                         ] ነኝ። 
 
በሚሺጋን (Michigan) በአሁኑ ጊዜ የቤት ማጣት ችግር ገጥሞት ከሆነ፣ 
ድምጽ ለመስጠት መመዝገብ እንደሚችሉ እና ምንም እንኳን መታወቂያ 
ባይኖርዎትም ለምርጫው ኮሮጆ ውስጥ ድምጽዎን ማስቀመጥ 
እንደሚችሉ እንዲያውቁ እፈልጋለሁ።  
 
እንደ ሁሉም ድምጽ ሰጪዎች፣ የዩናይትድ ስቴት ዜጋ እና ቢያንስ በድምጽ 
መስጫው ዕለት ድምጽ ለመስጠት 18 ዓመት ሊሞላዎት ይገባል።  
 
ድምጽ ለመስጠት መመዝገብ 
 
ቤት ከሌልዎት፣ የጎዳናው ማዕዘን፣ መጠለያ፣ መናፈሻ ቦታ ወይም እርስዎ 
ሁሉጊዜ የሚገኙበትን ማንኛውንም ቦታ እንደ አድራሻዎ በመቁጠር ድምጽ 
ለመስጠት መመዝገብ ይችላሉ።   
 
አድራሻው የአከባቢው መጠለያ ጣቢያ፣ የዘመቻ ማዕከል፣ ተሟጋች ድርጅት 
ወይም ለእርስዎ በፖስታ መልእክት የሚቀበልልዎትን ሰው አድራሻ ሊሆን 
ይችላል።   
 
ወደ አከባቢዎ ወረዳ (ካውንቲ)፣ ከተማ ወይም የአከባቢዎ የጸሐፊ ቢሮ ወይም 
በማንኛው ሕዝባዊ ድጋፍ ሰጪ ወይም የአካል ጉዳት ላለባቸው ሰዎች 
አገልግሎቶችን በሚሰጠው የስቴት ኤጀንሲ ጋር በመሄድ መመዝገብ ይችላሉ።  

 
የስቴቱ መታወቂያ ወይም የመንጃ ፈቃድ ካልዎት፣ እና ኮምፒውተር ወይም 
የሞባይል ስልክ የማግኘት እድል ካልዎት፣ በኢንተርኔት ቀጥታ መስመር በ 
Michigan.gov/Vote ላይ መመዝገብ ይችላሉ።   
 
ነገር ግን በ 14 ቱ የምርጫ ቀናት ውስጥ ከሆነ - ከ ጁላይ 18  በኋላ ለኦገስት 
2  ለዋናው ምርጫ ከሆነ—ለመዝገብ እና በሚሽጋን (Michigan) ውስጥ 
መኖርዎን ለማረጋገጥ ወደ ከተማው ወይም የመንደር አከባቢ የጽሕፈት 
ቤት ቢሮ መሄድ አለብዎት።  በምርጫው ቀን እስከ 8 p.m. እዚያው 
መመዝገብ እና ድምጽ መስጠት ይችላሉ።  
 
በምርጫው ጊዜ በ 14 ቀናት ውስጥ፣ ከመጠለያ ጣቢያ፣ ከቤተክርስቲያን፣ 
ወይም እርስዎ ግንኙነት ካደረጉበት እና እርስዎ በሚሽንጋን (Michigan) 
ውስጥ መኖርዎን እና ስምዎን መዝግበው ከሚገኝ ከሕዝባዊ ድጋፍ ሰጪ 
ኤጄንሲ ደብዳቤ ማምጣት አለብዎት።  



	

	

 
ወይም የስቴት መታወቂያ ካርድ ወይም የመንጃ ፈቃድ ካልዎት፣ ለነዋሪነትዎ 
ማረጋገጫ አድርገው ማምጣት ይችላሉ።  
 
 
የድምጽ መስጫ አማራጮች  
 
አንዴ ድምጽ ለመስጠት ከተመዘገቡ፣ በምርጫው ቀን ላይ በእርስዎ ድምጽ 
መስጫ ቦታ ላይ በአካል ተገኝተው ድምጽዎን መስጠት ይችላሉ።  
 
ከምርጫው ቀን ቀደም ብሎ ባለው  ከ40 ቀናት ጀምሮ፣  ማለትም ጁን 
23ኛው ላይ የነበረው ጊዜ ጀምሮ፣ ወደ ከተማዎ ወይም ወደ መንደርዎ 
የጸሐፊ ቢሮ ቀደም ብሎ በመሄድ ድምጽ መስጠት ይችላሉ።  
 
ወይም ከጸሐፊዎ ጋር ድምጽ ለመስጠት ያልቻሉ በሚለው ላይ ለመመዝገብ 
መጠየቅ ይችላሉ። እነርሱም ማመልከቻውን እንዲሞሉ እና እንዲፈርሙ 
ያደርጓቸዋል።   
 
የስቴት መታወቂያ ወይም የመንጃ ፈቃድ እና ኢንተርኔት የመጠቀም ዕድሉ 
ካልዎት፣ በኢንተርኔት ቀጥታ መስመር በ Michigan.gov/Vote ላይ ድምጽ 
መስጠት ላላቻሉ ብለው መጠየቅ ይችላሉ።  
 
የእርስዎ ጸሐፊ በተሰጥትዎት አድራሻዎ ቦታ ላይ የቀሪ ድምጽ መስጫ 
ሳጥን ይልክልዎታል ወይም በአካል ይሰጥዎታል።  ዝግጁ በሆኑ ጊዜ 
መሙላት፤ የታሸገው ፖስታው ላይ ፈርመው መመለስ ይችላሉ።  
 
እርሱን ለመመለስ፣ ወደ ጸሐፊዎ መልእክት ማስቀመጫ ሳጥን ውስጥ 
ማስቀመጥ ይችላሉ፤ ደግሞም ካላቸው ወደ ቢሯቸው ይመልሱ ወይም 
መልሰው በፖስታ ይላኩላቸው። 
 
በፖስታ የሚልኩት ከሆነ፣ በተቻለ መጠን በፍጥነት በፖስታ በኩል መላክዎን 
እርግጠኛ ይሁኑ ምክንያቱም ከምርጫው ቀን ከሁለት ሳምንታት በፊት 
መላክ ስላለበት ነው።  
 
ደኅንነቱ አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ ድምጽ ይስጡ 
 
በምንም መልክ ድምጽ ቢሰጡ፤ ደኅንነቱ አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ መሆን 
ይችላሉ።   
 



	

	

ድምጽ መስጫ ቦታዎች እና የጸሐፊው ቢሮዎች ርቀትን ጠብቆ መቆም እና 
ንጽሕና አጠባበቅ ሥርዓቶችን ይጠቀማሉ።  በእርግጥ፣ መልእክት መላክያ 
ሳጥን በመጠቀም ወይም በፖስታ በኩል ድምጽ መስጠት በይበልጥ 
ደኅንነቱ የተጠበቀ ነው። 
 
በአካል ተገኝተው ድምጽ የሚሰጡ ከሆነ፣ ድምጽ ሰጪዎች በድምጽ 
መስጫ ቦታ ላይ የፊት መሸፈኛ ማስክ ማድረግ እንዳለባቸው በአጽንኦት 
እናሳስባለን።   
 
የድምጽ ሰጪ መታወቂያ 
 
ወደ ድምጽ መስጫ ሳጥኖች በሚሄዱበት ጊዜ፣ ራስዎን የሚያሳዩ ፎቶ 
እንዲነሱ ይጠየቃሉ። የመታወቂያ ፎቶ ከሌልዎትም፣ ድምጽ መስጠት 
ይችላሉ።   
 
ማድረግ ያለብዎት ነገር ቢኖር የመታወቂያ ፎቶ እንደሌልዎት የሚገልጸው 
አጭር ጽሑፍ ላይ መፈረም ነው።  የድምጽ መስጫ ሳጥንዎ ከሌሎች ጋር 
ይካተታል።  
 
ማጠቃለያ 
 
ሁሉት በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነጥቦችን ለእርስዎ ማስቀመጥ እፈልጋለሁ።  
 
አንድ ሰው ድምጽ ለመስጠት መመዝገብ ወይም ድምጽ መስጠት 
እንደማይችሉ ከነገርዎት፣ ጉዳዩን ለማሳወቅ ACLU ወይም የእኔን ቢሮ 
ማነጋገር ይችላሉ።    
 
የስቴቱ መምሪያ ክፍል የስልክ ቁጥር 888-SOS-MICH ነው። 
 
በዚህኛው ወይም በሌላ በማንኛውም ምርጫ ላይ ለምን ድምጽ መስጠት 
አለብኝ ብለው ካሰቡ፣ እኔ ለእርሱ መልስ አለኝ።  
 
ድምጽ መስጠት እያንዳንዳችንን ያበረታታናል። ማኅበረሰባችንን፣ 
ግዛታችንን እና አገራችንን ማሻሻል የሚችል ውሳኔዎችን ለማድረግ ሊረዳን 
ይችላል።   
 
አንዳንድ ምርጫዎች በአንድ ድምጽ መስጫ ብቻ ይወሰናሉ ነገር ግን 
በአንድ ላይ እንደ ቡድን ድምጽ ሰጪዎች ሆነን ስንገናኝ  ለተሻለ ነገ እኛ 
እያንዳንዳችን ልንበረታታ እንችላለን።  


