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ምኔሶታ 

የመራጭ ጥበቃ 
የኮሌጅ ተማሪዎች የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ጥያቄ መልስ 

ለመምረጥ እንዴት መመዝገብ 

እችላለሁ? 

በምርጫው ቀን በምርጫ ቦታዎ ወይም ቀደም ብለው ለመምረጥ ሲሄዱ በመስመር ላይ፣ በፖስታ ወይም በአካል 

በመቅረብ መመዝገብ ይችላሉ!  

- በመስመር ላይ ለመመዝገብ፡- ወደ የሚኒሶታ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድህረ ገጽ ይሂዱ። በመስመር ላይ 

ለመመዝገብ, የኤምኤን መታወቂያ አያስፈልግዎትም; የእርስዎን የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር መጠቀም ይችላሉ። 

የተሞላው ቅጽ ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መላክ ወይም በአከባቢዎ የካውንቲ ምርጫ ቢሮ መላክ ይቻላል። 

- በወረቀት ላይ ለመመዝገብ፡ ቅጾቹን በመስመር ላይ ማተም ወይም በአካባቢዎ የካውንቲ ምርጫ ቢሮ 

መውሰድ ይችላሉ።  

ምርጫው ከመድረሱ 20 ቀናት በፊት ምዝገባው በጊዜያዊነት በፖስታ እና በመስመር ላይ ይዘጋል። ለመመረጥ መመዝገብ 

ከፈለጉ እና ከምርጫው 20 ቀናት ያነሰ ጊዜ ከሆነ በምርጫ ቀን ወይም በአካባቢዎ የምርጫ ቢሮ መመዝገብ ይችላሉ።  

ለመመረጥ ለመመዝገብ ተቀባይነት 

ያላቸው የመታወቂያ ዓይነቶች የትኞቹ 

ናቸው? 

በአካል ለመመዝገብ፣ የመታወቂያ ቅጽ ይዘው መምጣት ያስፈልግዎታል። ይህ የሚያጠቃልለው፡-  

- የመንጃ ፍቃድዎ  

- የፎቶ መታወቂያ እና አድራሻዎን የሚያሳይ ሰነድ (እንደ መገልገያ ክፍያ 

- የጎሳ መታወቂያ 

- አድራሻዎን ማረጋገጥ የሚችል ሌላ የተመዘገበ መራጭ 

- የአሁኑ የኮሌጅ ተማሪ መታወቂያ 

- ለርስዎ ዋስትና መስጠት የሚችል የመኖሪያ ተቋም ውስጥ ያለው ሰራተኛ። ለመታወቂያ ቅጾች ተጨማሪ 

አማራጮችን በ https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/register-to-vote/register-on-

election-day/ ማየት ትችላለህ።  

በካምፓስ ውስጥ የምትኖር ተማሪ ከሆንክ እና ትምህርት ቤትህ የመኖሪያ ተማሪዎችን ዝርዝር ለካውንቲው ከላከ፡ 

ለመመዝገብ የምትፈልገው የተማሪ መታወቂያህን ብቻ ነው።  

ትምህርት ቤትዎ የመኖሪያ ተማሪዎችን ዝርዝር ወደ አውራጃው ካልላከ፡ የተማሪ መታወቂያዎን እና የክፍያ መግለጫ 

ያስፈልግዎታል። (በእርግጥ፣ እንደ MN መንጃ ፍቃድ ሁል ጊዜ ሌላ ተቀባይነት ያለው መታወቂያ መጠቀም ይችላሉ።) 

የክፍያው መግለጫ የታተመ ወይም ዲጂታል ሊሆን ይችላል። 

በምርጫ ቀን መመዝገብ ከፈለጉ እና መታወቂያ ከሌልዎት፡ ለመመዝገብ አንድ ሰው ቫውቸር ሊሰጥዎት ይችላል! ቫውቸር 

በሚኒሶታ የተመዘገበ መራጭ መሆን አለበት የሚያውቅህ እና የሚኒሶታ ነዋሪ መሆንህን ማረጋገጥ ይችላል። አብሮህ 

የሚኖረው ጓደኛህ ወይም ሌላ ሰው ዶርምህ ለአንተ ዋስትና ለመስጠት ፍጹም ሰው ነው። 
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የምዝገባ ሁኔታዬን እንዴት ማረጋገጥ 

እችላለሁ? 

ድምጽ ለመስጠት መመዝገብዎን እርግጠኛ ካልሆኑ የምዝገባ ሁኔታዎን በመስመር ላይ በ 

https://mnvotes.sos.state.mn.us/VoterStatus.aspx ላይ ማረጋገጥ ይችላሉ። 

በሚኒሶታ ውስጥ ማን መምረጥ 

ይችላል?  

ተማሪ ከሆንክ፣ ከምርጫው በፊት ለ20 ቀናት በሚኒሶታ መኖር እና በሚኒሶታ መኖር አለብህ። ለ 2022-2023 

የትምህርት ዘመን ወደ MN ካልተመለሱ እና መኖሪያ ቤት (ዶርም ፣ አፓርታማ ፣ ወዘተ) ከሌልዎት እዚህ ድምጽ 

መስጠት አይችሉም። 

በሚኒሶታ ውስጥ ድምጽ ለመስጠት የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት: 

- የአሜሪካ ዜጋ ሁን 

- 18 ወይም ከዚያ በላይ 

- ከምርጫው በፊት ቢያንስ ለ20 ቀናት በግዛቱ ኖረዋል።  

- በከባድ ወንጀል ከተከሰሱ፣ በአሁኑ ጊዜ “ከወረቀት ውጪ” መሆን አለቦት። 

- ማለትም በሁሉም የአረፍተ ነገርዎ ክፍሎች ጨርሷል። በሞግዚትነት ስር ከሆንክ ዳኛ የመምረጥ 

መብትህን አልሻረው መሆን አለበት። 

ለኮሌጅ ወደ ሚኒሶታ ተዛወርኩ፣ 

አሁንም እዚህ ድምጽ መስጠት 

እችላለሁ?  

በሚኒሶታ ውስጥ ድምጽ ለመስጠት፣ የዩኤስ ዜጋ፣ በምርጫ ቀን ቢያንስ 18 አመት የሆናችሁ እና ቢያንስ ለ20 ቀናት 

በሚኒሶታ ነዋሪ መሆን አለቦት። የወንጀል ክስ ከተመሰረተብህ፣ የአመክሮ ወይም የምህረት ጊዜን ጨምሮ ሁሉንም 

የቅጣትህን ክፍሎች ከጨረስክ ድምጽ መስጠት ትችላለህ። ከስቴት ውጭ ትምህርት መክፈል ወይም ከሌላ ግዛት የመንጃ 

ፍቃድ ኖት ማለት በሚኒሶታ ውስጥ ድምጽ መስጠት አይችሉም ማለት አይደለም። 

የምርጫ መኖሪያዬ ምንድን ነው? አሁን ቤት ብለው ከሚቆጥሩት አድራሻ ለመምረጥ መመዝገብ አለብዎት። ለብዙ ተማሪዎች ይህ የተማሪ መኖሪያ ቤት 

ወይም የወላጅ/የአሳዳጊ ቤት ሊሆን ይችላል። አሁንም ከኮሌጅ በፊት ይኖሩበት የነበረውን ቦታ ለመጎብኘት ከተመለሱ 

ግን እንደ ቤትዎ ካልቆጠሩት በትምህርት ቤት በሚኖሩበት ቦታ ለመምረጥ መመዝገብ አለብዎት።  

 

ከሌላ ግዛት ወደ ሚኒሶታ ከተዛወሩ እና በአሁኑ ጊዜ የሚኒሶታ ቤትዎ ከሆነ፣ ከስቴት ውጭ ትምህርት እየከፈሉ ቢሆንም 

ወይም ከሌላ ግዛት የመንጃ ፍቃድ ቢኖርዎትም እዚህ ድምጽ መስጠት ይችላሉ።  

 

የትምህርት ቤት አድራሻዎ የቤትዎ እንደሆነ ካላሰቡ፣ በሌለበት ድምጽ በፖስታ ድምጽ ለመስጠት ማመልከት ይችላሉ። 

በሚኒሶታ ውስጥ ድምጽ እየሰጡ ከሆነ፣ እዚህ በመስመር ላይ ማመልከት ይችላሉ፡ 

https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/other-ways-to-vote/vote-early-by-mail/ 

በሚኒሶታ ውስጥ ድምጽ የማይሰጡ ከሆነ፣የመኖሪያ ግዛትዎን የምርጫ ድህረ ገጽ ይጎብኙ።  

የምርጫ ቦታዬ የት ነው? የድምጽ መስጫ ቦታዎን ለማግኘት mnvotes.org. ን ይጎብኙ።  

 

 

በምርጫ ቀን ችግር ካጋጠመኝ ምን 

ማድረግ አለብኝ? 

ይደውሉልን! 833-DFL-VOTE. የDFL የመራጮች ጥበቃ የስልክ መስመር ቀኑን ሙሉ ይሠራል፣ እና የጠበቆች ቡድን 

በሚኒሶታ ድምጽ ሲሰጥ ሊነሱ የሚችሉ ችግሮችን ለመፍታት ይጠብቃል። 

 

በምርጫው ወቅት ውጭ አገር 

እየተማርኩ ነው፣ አሁንም መምረጥ 

እችላለሁ? 

አዎ! በውጭ አገር በሚማሩበት ጊዜ መቅረት ስለመስጠት የበለጠ ለማወቅ፡ https://www.sos.state.mn.us/elections-

voting/other-ways-to-vote/vote-from-military-or-abroad/ ይጎብኙ። 

 

  

https://dfl.org/voterprotection/
https://dfl.org/
https://mnvotes.gov/
https://mnvotes.sos.state.mn.us/VoterStatus.aspx
https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/other-ways-to-vote/vote-early-by-mail/
http://mnvotes.org/
https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/other-ways-to-vote/vote-from-military-or-abroad/
https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/other-ways-to-vote/vote-from-military-or-abroad/


ተጨማሪ መረጃ: 

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

 

 

 

 

https://dfl.org/voterprotection/
https://dfl.org/
https://mnvotes.gov/

