ምኔሶታ
የመራጭ ጥበቃ
ተደራሽ የድምጽ አሰጣጥ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ተደራሽ አማራጮች

ማብራሪያ

የምርጫ ቦታ ተደራሽነት

የክልል እና የፌደራል ህጎች የምርጫ ቦታዎች በአካል ተደራሽ እንዲሆኑ ይፈልጋሉ። በአካባቢው
የሚገኝ ባለስልጣን መስፈርቶቹን የሚያሟሉ የምርጫ ቦታዎችን ብቻ ነው መምረጥ የሚችለው፣
በክፍለ ከተማው ውስጥ ምንም ቦታ ካልተገኘ ወይም ተደራሽ ካልተደረገ በስተቀር። የምርጫ ቦታ
ተደራሽነት ደረጃዎች እዚህሙሉ ዝርዝር ሊገኝ ይችላል።

በቃል መስማማት

ስምዎን መፈረም ካልቻሉ እራስዎን በቃል የመለየት እና ሌላ ሰው እንዲፈርምልዎ የመጠየቅ መብት
አለዎት።

የሌሎች እርዳታ

ማንኛውም መራጭ ለማንም ሰው እርዳታ የመጠየቅ መብት አለው፣ ከአሰሪዎ ወይም ከማህበርዎ
ወኪል በስተቀር።
ለመምረጥ እንዲረዳህ የቤተሰብ አባል፣ ጓደኛ፣ ጎረቤት ወይም የመረጥከውን ማንኛውንም
ሰው ማምጣት ትችላለህ።
እንዲሁም በምርጫ ቦታ የሚገኘውን የምርጫ ዳኛ እርዳታ መጠየቅ ይችላሉ።
የእርስዎ ረዳት በሁሉም የድምፅ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ፣ በድምጽ መስጫ ጣቢያው ውስጥ ጨምሮ
ሊረዳዎ ይችላል። በትክክል ምልክት የተደረገበት መሆኑን ለመፈተሽ ለምርጫ ዳኛ በግል ማሳየት
ይችላሉ። ረዳቶች በድምጽዎ ላይ ተጽዕኖ እንዲያደርጉ ወይም እንዴት እንደሚመርጡ ለሌሎች
እንዲያካፍሉ አይፈቀድላቸውም።

ተደራሽ የድምጽ መስጫ ማሽኖች

-

-

አብዛኞቹ የምርጫ ቦታዎች ለእርስዎ የድምጽ መስጫ ምልክት ማድረግ የሚችል የድምጽ
መስጫ ማሽን አላቸው። እስክሪብቶ ተጠቅመው ድምጽ መስጠት ካልቻሉ (ወይም
ካልመረጡ) ግላዊነት ይሰጥዎታል። ማሽኑ የድምፅ መስጫ ወረቀቱን በትልቅ ህትመት
ወይም በከፍተኛ ንፅፅር የሚያሳይ ስክሪን አለው። እንዲሁም የድምጽ መስጫውን በጆሮ
ማዳመጫዎች ሊያነብልዎ ይችላል። የBraille ቁልፍ ሰሌዳ፣ የንክኪ ስክሪን ወይም የ SIPand-puff መሳሪያ በመጠቀም ድምጽ መስጫዎን መሙላት ይችላሉ። ምርጫዎን ካደረጉ
በኋላ፣ የተጠናቀቀውን የድምጽ መስጫዎን ያትማል።
ከ500 ያላነሱ መራጮች ባሉባቸው ከተሞች ለብቻው ከተካሄደው የከተማ አስተዳደር
ምርጫ በስተቀር በሁሉም የምርጫ ቦታዎች የድምፅ መስጫ ማሽኖች መገኘት አለባቸው።

Curbside ድምጽ አሰጣጥ

ተሽከርካሪዎን በቀላሉ መልቀቅ ካልቻሉ ወይም ካልፈለጉ፣ የድምጽ መስጫ ወረቀት እንዲመጣልዎ
መጠየቅ ይችላሉ። ይህ ‘curbside ድምጽ አሰጣጥ’ በመባል ይታወቃል። ከተለያዩ ዋና ዋና የፖለቲካ
ፓርቲዎች የተውጣጡ ሁለት የምርጫ ዳኞች የምርጫ ካርድ ያመጡልዎታል። ድምጽ ሰጥተህ
ስትጨርስ የምርጫ ዳኞች ያንተን ድምጽ ወደ ውስጥ አስገብተው በምርጫ ሳጥን ውስጥ ያስገባሉ።

በአሳዳጊነት ድምጽ መስጠት

ዳኛ የመምረጥ መብትዎን ካልነጠቀው በቀር በሞግዚትነት ስር ከሆኑ የመምረጥ መብት አልዎት።

የምትክ ምርጫዎች

በድምጽ መስጫዎ ላይ ከመስጠታችሁ በፊት ስህተት ከሰሩ ምትክ ድምጽ የማግኘት መብት አልዎት።

በፖስታ ድምጽ መስጠት

በሌለበት የድምፅ መስጫ ማመልከቻ ቅጽ በብዙ ቅርጸቶች ይገኛል።
በመስመር ላይ መቅረት የድምጽ መስጫ ማመልከቻ
ሊወርድ የሚችል እንግሊዘኛ፣ ስፓኒሽ፣ ሃሞንግ እና ሶማሊያዊ መቅረት የድምጽ መስጫ
ማመልከቻ
እንደ Braille ባሉ ተለዋጭ ፎርማት ማመልከቻ ለመጠየቅ፣ እባክዎን በ1-877-600-8683 ይደውሉ።
በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ በሌለበት ድምጽ እንዲሰጥዎት ወኪልን ሊጠይቁ ይችላሉ። ይህ ‘ወኪል
መላኪያ’ ይባላል።

ወኪል መላኪያ

ለወኪል አቅርቦት ብቁ ለመሆን፣ የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት:
በአረጋውያን መንከባከቢያ ውስጥ ኑሩ
የታገዘ የመኖሪያ ቦታ
የመኖሪያ ሕክምና ማዕከል
የቡድን ቤት
የተደበደበ የሴቶች መጠለያ
አቅም በሌላቸው የጤና ምክንያቶች ወይም የአካል ጉዳት ምክንያት ሆስፒታል መተኛት
ወይም ወደ ምርጫ ቦታ መሄድ አትችልም።
-

-

በሌለበት የድምጽ መስጫ ፎርም ወኪል እንዲላክ ጥያቄ መሙላት አለቦት። ያንን ቅጽ እና
ላልተገኙ ድምጽ መስጫ ማመልከቻዎን ለወኪልዎ ይስጡ። የርስዎን ድምጽ ለመቀበል
ወኪልዎ ሁለቱንም ቅጾች ወደ የአካባቢ ምርጫ ቢሮ እንዲወስድ ያድርጉ።
የእርስዎ ወኪል ቢያንስ 18 ዓመት የሞላው መሆን አለበት፣ ከእርስዎ ጋር ቅድመ-ግንኙነት
ያለው እና እጩ መሆን አይችልም። በምርጫ ወቅት አንድ ግለሰብ ከሶስት በላይ መራጮች
ወኪል መሆን አይችልም። ከምርጫው ከሰባት ቀናት በፊት ጀምሮ እስከ 2 p.m. ድረስ
ወኪልዎ ድምጽ መስጫዎትን መውሰድ ይችላል። በምርጫ ቀን የእርስዎ ወኪል ወይም ሌላ
እርስዎ የሾሙት ሰው የምርጫ ካርድዎን እስከ ምሽቱ 3 p.m. ድረስ በምርጫ ቀን
ወደዚያው የምርጫ ቢሮ መመለስ አለበት። የምርጫ ካርድዎን በፖስታ መመለስ ይችላሉ።
የምርጫ ባለስልጣናት የምርጫ ካርድዎን በምርጫ ቀን ወይም ከዚያ በፊት መቀበል
አለባቸው።

ተጨማሪ መረጃ:
https://dfl.org/voterprotection/ | https://dfl.org/ | | https://mnvotes.gov

ተጨማሪ መረጃ:
https://dfl.org/voterprotection/ | https://dfl.org/ | | https://mnvotes.gov

