በ2016 ምርጫ ለመምረጥ ተዘጋጁ
• ኣሜሪካዊ ዜጋ

ለመምረጥ

• በምርጫው ዕለት ቢያንስ ቢያንስ የ18 ዓመት ዕድሜ
• ክምርጫው በፊት ለ20 ቀናት በሚኖሶታ የተቀመጠ
• ለሰሩት ወንጄል የተፈረደቦትን ቅጣት ሙሉ በሙሉ ማጠናቀቅን ያስፈልጋል
• ብቁነትን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት vote.minneapolismn.gov ጎብኙ

ለመምረጥ ተመዝገቡ
• በኦንላይን vote.minneapolismn.gov በመግባት ለመምረጥ
ተመዝገቡ- ቀልጣፋና ቀላል ነው።
• ወይም የምርጫ ፎርም ይምሉና በፖስታ ወደ ኣውራጃዎ
የምርጫ ጣብያ ይላኩ።
• ወይም በምርጫው ቀን፡ በምርጫ ጣብያዎ ተመዝገቡ።

ሂዱና ምረጡ
• vote.minneapolismn.gov
ውስጥ ግቡና የት ቦታ እንደሚመርጡ ኣጣሩ።
• በምርጫው ዕለት፡ በምርጫ ጣብያዎ ምረጡ- ኣብዛኛዎቹ የምርጫ
ጣብያዎች በኢትዮጵያ ኣቆጣጠር ከጥዋቱ ኣንድ ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት
(በፈረንጆች ኣቆጣጠር ደግሞ ከ 7 am. እስከ 8 pm) ክፍት ናቸው።
• ወይም በኣካል ተገኝተው ለመምረጥ ለማይችሉ ወይም ለማይፈልጉ
እንዲሁም ከምርጫው በፊት መምረጥ ለሚፈልጉ በሚሰጥ የምርጫ
ካርድ ኣስቀድመው ይምረጡ።
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በኣሁኑ የህዳር ወር፡ የሚኖሶታ ህዝብ፡የሚቀጥለውን ፕሬዚደንት፡ የኣሜሪካን ህዝብ ወኪሎች፡ የፓርላማ የላይኛውና
የታችኛው ቤት የህዝብ ወኪሎችን እንዲሁም ኣያሌ የኣካባቢና የኣውራጃ ጽህፈትቤቶች ወኪሎችን ለመምረጥ ወደ
ምርጫ ጣብያዎቹ ይሄዳል። የሚኖሶታንና የኣገሪቱን መጻኢ ህይወት ቅርጽ ለማስያዝ ድምጾን ያሰሙ!

ነሃሴ

መስከረም

ጥቅምት

ለመምረጥ ተመዝገቡ
በኣካል ሳይገኙ ወይም ከቀኑ በፊት ምረጡ
በዋናው የምርጫ ቀን
ከመስከረም 23 እስከ ህዳር
7 ባሉት ቀናት ውስጥ በፖስታ
የሚባክነውን ግዜ ለመቆጠብ
ወይም በኣካል ተግኝተው
እስከ ጥቅምት 18 ቀን ድረስ
ከግዜው በፊት ምረጡ።
ባለው ግዜ ውስጥ ተመዝገቡ።
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የማጣርያ ምርጫ
ውጡና ምረጡ!
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