የDFL ቀጠናዊ ጉባኤ አጀንዳ*(Precinct Caucus Agenda*)
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6:30 p.m. የተሳታፊዎች ምዝገባ እንዲሁም የገዢ (Governor) ምርጫ ድምጽ አሰጣጥን ይጀምሩ
7:00 p.m. (ጸጥታ እንዲከበር ትዕዛዝ በማስተላለፍ) ስብሰባውን ይጀመሩ
የመግቢያ ትውውቅ እና ሰላምታ ያቅርቡ
የተሳታፊ ብቁነት መስፈርቶችን ያንብቡ
የአዎንታዊ እርምጃ፣ የማሳወቂያ እና የማካተቻ መግለጫን ያንብቡ
የመድረኩን መግለጫ/ህገደምብ ያንብቡ
የካውከሱን ሊቀመንበር(Caucus Chair) እና ቢያንስ 2 የድምጽ ቆጣሪዎችን ይምረጡ እንዲሁም የካውከስ ፀሐፊ (Caucus Secretary)
ይሹሙ
a. ሊቀመንበር የሚሰየመው ለዛሬ ምሽት ብቻ ነው። ተግባሩም የቀጠናውን ካውከስ መድረክ መምራት ነው።
አስፈላጊ ከሆነ፣ ለቀጠናው ካውከስ መድረክ ህጎችን ያውጡ
የቀጣናውን ሊቀመንበር (Precinct Chair) እና ሁለት ምክትል ሊቀመንበርዎችን (Vice Chairs) ይምረጡ
a. እነዚህ የተመረጡ መኮንኖች ለሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ያገለግላሉ። ተግባራቸውም የDFL ፓርቲን በቀጠናው ውስጥ
ማደራጀት ነው። እንዲሁም በአደረጅ አሃድ/ክፍል ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ ቀጠናውን ይወክላሉ።
b. ቢያንስ አንዱ ምክትል ሊቀመንበር ዋናው ሊቀመንበር ካለው ፆታ ዓይነት የተለየ መሆን አለበት።
የአደራጅ አሃድ/ሴኔት የዲስትሪክት ኮንቬንሽን ልዑካን እንዲሁም ተጠባባቂ ለዑካንን ይምረጡ
a. የተሳታፊዎች ምዝገባ እየተካሄደ ካልሆነ በስተቀር ጉባኤው ከ 7:30 p.m.ጀምሮ መጀመር አለበት።
የውሳኔ ሃሳቦችን ከግምት ውስጥ ያስገቡ
a. በካውከስ ሊቀመንበር(Caucus Chair) ውሳኔ፣ በጉባኤው የእረፍት ጊዜ ላይ በሚኖሩ ሌሎች ፕሮግራሞች ውስጥ ሊከናወን
ይችላል
የተጋባዥ እንግዶች ንግግርን ያስተናግዱ
a. በካውከስ ሊቀመንበር(Caucus Chair) ውሳኔ፣ በጉባኤው የእረፍት ጊዜ ላይ በሚኖሩ ሌሎች ፕሮግራሞች ውስጥ ሊከናወን
ይችላል
ሌሎች ፕሮግራሞች
ከ8:00 p.m. በፊት ስብሰባውን ለእረፍት አይበትኑ

*ካውከሱ ንጥሎችን ማከል ይችላል፣ ነገርግን ንጥሎችን መሰረዝ አይችልም።
ለስምምነት የቀረቡ የቀጠናው ካውከስ ህጎች*
ለእጩነት ማቅረብ/መጠቆምን በተመለከተ
1. ማንኛውም የጉባኤው ተሳታፊ በካውከሱ ለምርጫ ክፍት በሚደረግ/በሚቀርብ ማንኛውም ቦታ ላይ ራሱን ለእጩነት ማቅረብ/መጠቆም
ይችላል። ድጋሚ እጩ የማቅረብ/የመጠቆም ዕድል ሊሰጥ አይችልም።
2. ፉክክር ካለ፣ የእያንዳንዱ ምርጫ ቦታ እጩ ተወዳዳሪ ለምን በካውከሱ መመረጥ እንዳለባቸው ለማብራራት እስከ አንድ ደቂቃ ድረስ
መውሰድ ይችላል።
ለውይይት የቀረቡ ሃሳቦች/የውሳኔ ሃሳቦችን በተመለከተ
3. በጉባኤው ታሳቢ እንዲደረጉ የቀረቡ ሁሉም የውሳኔ ሃሳቦች (እንዲሁም 5 ወይም ከዚያ በላይ ቃላቶች ያሏቸው ማናቸውም ማሻሻያዎች)
ታሳቢ እንዲደረጉ ከቀረቡ በኋላ ወዲያውኑ በጽሁፍ ለካውከሱ ሊቀመንበር መቅረብ አለባቸው።
4. በአንድ ለውይይት በቀረበ ሃሳብ ወይም የውሳኔ ሃሳብ ላይ ድጋፍ ከሚሰጡ ሶስት ተናጋሪዎች እንዲሁም ከሚቃወሙ ሶስት ተናጋሪዎች
በላይ ዕድል አይሰጥም። በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ከእያንዳንዱ ወገን ሦስት ተናጋሪዎች ዕድል ከተሰጠ በኋላ፣ ክርክሩ ይጠናቀቃል ፣
ከዚያም ጉባኤው ወዲያውኑ ወደ ድምጽ አሰጣጥ ይሄዳል።
5. ንግግሮች ከአንድ ደቂቃ መብለጥ የለባቸውም።
6. በጉዳዩ ላይ ሃሳብ ለመስጠት የሚፈልጉ ሁሉ ተራ እስኪያገኙ ድረስ ማንኛውም ተናጋሪ በአንድ ለውይይት በቀረበ ሃሳብ ወይም የውሳኔ
ሃሳብ ላይ ሁለት ጊዜ መናገር አይችልም።
7. የውሳኔ ሃሳብ ለማቅረብ የሚፈልጉ ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ተራ አግኝተው ሃሳብ እስኪያቀርቡ ድረስ ማንኛውም ሰው ተጨማሪ ሁለተኛ
የውሳኔ ሃሳብ ሊያቀርብ አይችልም።
ንግግር አቅራቢ ተጋባዥ እንግዶችን በተመለከተ
8. እጩዎች ፣ የተመረጡ ባለሥልጣናት እንዲሁም የፓርቲ መኮንኖች በጉባኤው እስከ ሁለት ደቂቃዎች ድረስ በመውሰድ ንግግር
ሊያደርጉ ይችላሉ።

*ከላይ የተዘረዘሩት ህጎች ላይ ጉባኤው እንደፈለገው ሊጨምርባቸው ፣ ሊሰርዛቸው ወይም ሊለውጣቸው የሚችላቸው ምክረሃሳቦች ናቸው። ሆኖም
፣ የ 2022-2023 DFL ሕገ መንግሥት እና መተዳደሪያ ደንብ ኦፊሴላዊ ጥሪ እነዚህን ሕጎች ይተካል፣ እንዲሁም ምንም ህጎች ተግባራዊ
በማይደረጉባቸው ጉዳዮች ላይ፣ የሮበርት የትእዛዝ ደንቦች (Robert's Rules of Order) ፣ አዲስ የተሻሻለው 12ኛው እትም፣ በስራ ላይ
ይውላል።

በሚኒሶታ DFL የተዘጋጀ እና ክፍያ የተፈጸመ
CHAIR KEN MARTIN, DFL.ORG

የሚኒሶታ DFL ካውከስ መሠረታዊ ነገሮች
ካውከስ ማለት በአንድ የድምፅ መስጫ ቀጠና ውስጥ የሚኖሩ ዴሞክራቶች ሁሉ የሚደረጉት ስብሰባ/ጉባኤ ነው። ካውከሶች በአስተሳሰባቸው
ከሚመሳሰሉ ሰዎች ጋር ፣ ስለ ፖለቲካ ለመነጋገር ፣ የአከባቢውን የDFL አደረጃጀቶችን ስራ ለማገዝ እና ከከተማ እስከ ክልል ድረስ በሁሉም
የመንግሥት ደረጃዎች ዲሞክራቶችን ለመምረጥ በየአከባቢው የDFL አደራጅ አሃድ/የሰራ ክፍሎች ይዘጋጃሉ። በሚኔሶታ ውስጥ ብቻ ከ 4000
በላይ ቀጠናዊ ካውከሶች በአንድ ጊዜ ይካሄዳሉ። ወደ ፓርቲያችን እንኳን በደህና መጡ!
በቀጠናዊ ካውከስ ምሽቶች ጊዜ የሚካሄዱ አንዳንድ ነገሮችን እነሆ፦
የገዢ ምርጫ ድምጽ አሰጣጥ - በየአመቱ የገዢው ስራ ቦታ/ ሃልፊነት ለድምጽ አሰጣጥ ክፍት ሆኖ በሚቀርብበት ጊዜ በሚካሄዱ ቀጠናዊ
ካውከሶች ላይ የምርጫ ድምጽ አሰጣጥ ስርዓት ይካሄዳል። ውጤቱም ወዲያው በካውከሱ መድረክ ላይ ይፋ ይደረጋል እንዲሁም ለክልሉ ፓርቲ
(State Party) ሪፖርት ይደረጋል።
ምርጫዎች ፦ ተሳታፊዎች ቀጠናቸውን ለማደራጀት እና ወደፊት በሚደረጉ ስብሰባዎች ላይ ቀጠናውን የሚወክሉ ግለሰቦችን ይመርጣሉ።
●

●

●

የቀጠናው ሊቀመንበሮች እና ምክትል ሊቀመንበሮች፦ በቀጠናው ያሉ ዴሞክራቶችን ለማደራጀት ይሰራሉ። ይህንንም የሚያደርጉት
ከጎረቤቶች ጋር ስለ አስፈላጊ ጉዳዮች በመወያየት፣ የምርጫ ዘመቻ ጽሑፎችን በማሰራጨት፣ መራጮችን በማስመዝገብ እና መራጮችን
ወደ ምርጫው እንዲሄዱ በማበረታታት ነው። ይህ እርስዎ ካልዎት የባለ አንድ ምሽት የቀጣናዊ ካውከስ ሊቀመንበርነት ሚና የሚለይ
ሲሆን ነገርግን አንድ ሰው ሁለቱንም ሚና ሊይዝ ይችላል።
የኮንቬንሽን ልዑካን፦ በአደራጅ ክፍላቸው ኮንቬንሽን ላይ ለመገኘት እና ለመሳተፍ በካውከስ የሚመረጡ ናቸው። በዚህ ኮንቬንሽን ላይ
ተመራጮች የሚከተሉትን ያደርጋሉ፦
○ ለሚኒሶታ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሁም ለሚኔሶታ ሴኔት የአከባቢውን እጩዎች ተቀብለው በይፋ ያስተዋውቃሉ
እንዲሁም ድጋፍ ይሰጣሉ። ለእጮዎች የሚደረግ ኦፊሴላዊ የማስተዋውቅ እና ድጋፍ ማሰባሰብ ስራ ጠንካራ የ DFL እጩዎች
እንዲመረጡ ይረዳል።
○
የአደረጃጀት ሥራ ክፍሉን ተግባራት ለማካሄድ/ለማቀላጠፍ የሚረዱ መሪዎችን በኮንቬንሽኖች መካከል ይመርጣሉ።
○ ለ DFL የኮንግሬስ እና የስቴት ኮንቬንሽን ልዑካንን እንዲሁም ተለዋጭ ልዑካንን ይመርጣሉ።
ተለዋጭ የኮንቬንሽኑ ልዑካን፦ በአደራጅ አሃድ/የስራ ክፍል ኮንቬንሽን ላይ ለመሳተፍ በካውከስ ጊዜ ይመረጣሉ። አንድ ልዑክ ወደ
ኮንቬንሽኑ ካልመጣ ፣ በኮንቬንሽኑ ላይ ቀጠናውን ለመወከል ተለዋጭ ልዑኩ በምትክነት ወደ ውስጥ ይገባል።

የአደራጅ አሃድ/የስራ ክፍል ኮንቬንሽንን ለማካሄድ የሚያግዙ በጎ ፈቃደኞች፦ የአደራጅ አሃድ/የስራ ክፍል ኮንቬንሽን ለማካሄድ ከሚያግዙ ብዙ
ኮሚቴዎች በአንዱ ላይ በበጎ በፈቃደኝነት ሊያገለግሉ ይችላሉ። ይህም የረጅም ጊዜ ሃላፊነት ሳይጣልብዎ የስራ ክፍልዎን ለመደገፍ የሚያስችል
ጥሩ መንገድ ነው።
በውሳኔ ሃሳቦች ላይ መፃፍ እና ድምጽ መስጠት፦ በቀጠናው ካውከስ ውስጥ ያለ ማንኛውም ተሳታፊ የውሳኔ ሃሳብ (ለክልሉል/ለስቴት ፓርቲ
መድረክ ተጨማሪ ወይም ማሻሻያ) ሊያቀርብ ይችላል። የውሳኔ ሃሳቦች ይቀርባሉ ፣ ክርክር ይደረግባቸዋል እንዲሁም ድምጽ ይሰጥባቸዋል።
በካውከስ ምሽት ወይም በ http://www.dfl.org/partydocumentsላይ የሚገኝ አስፈላጊ የውሳኔ ሃሳብ ማቅረቢያ ቅጽ ይገኛል።

በሚኒሶታ DFL የተዘጋጀ እና ክፍያ የተፈጸመ
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