
ይህንን የፖስት ካርድ ቅጽ እና መመሪያ 
በመጠቀም በእርስዎ ስቴት (ግዛት) ውስጥ 

ለመምረጥ ይመዝገቡ

ለዩ.ኤስ(አሜሪካ) ዜጎች



አጠቃላይ መመሪያዎች 
ይህንን ማመልከቻ ማን ሊጠቀም ይችላል 

በዩናይትድ ስቴትስ(ዩ.ኤስ) ውስጥ የሚኖር ወይም አድራሻ ያለው የአሜሪካ 
ዜጋ ከሆኑ ፣ በዚህ ቡክሌቱ ውስጥ ያለውን ማመልከቻ ለ 
• በእርስዎ ግዛት ውስጥ ድምጽ ለመስጠት ለመመዝገብ፣ 
• የስም ለውጥን ለመራጮች ምዝገባ ቢሮዎ ሪፖርት ለማድረግ፣ 
• የአድራሻ ለውጥን ለመራጮች ምዝገባ ጽ / ቤትዎ ሪፖርት ለማድረግ፣ 

ወይም 
• በፖለቲካ ለመመዝገብ። 

የማይካተቱ 
ከዩናይትድ ስቴትስ እና ከግዛቶ ውጭ የሚኖሩ ከሆነ እና በዚህ ሀገር 
ውስጥ የቤት (ሕጋዊ) አድራሻ ከሌለዎት ወይም ከቤት ርቀው 
በተቀመጡ ወታደራዊ ግዳጅ ላይ ከሆኑ እባክዎን ይህንን ማመልከቻ 
አይጠቀሙ። ከወታደራዊ መሠረቶች ፣ ከአሜሪካ ኤምባሲዎች ወይም 
ከቆንስላ ጽሕፈት ቤቶች ለእርስዎ የሚገኘውን የፌዴራል የፖስታ ካርድ 
ማመልከቻ ይጠቀሙ። 

የኒው ሃምፕሻየር ከተማ እና የከተማ ፀሐፊዎች ይህንን ማመልከቻ 
የሚቀበሉት በመመዝገቢያ ቅጽ ውስጥ ለራሳቸው ቀሪ የመራጭ ፖስታ 
ጥያቄ ብቻ ነው። 
ሰሜን ዳኮታ የመራጮች ምዝገባ የለውም። 
የዋዮሚንግ ሕግ የፖስታ ምዝገባን አይፈቅድም። 

በእርስዎ ግዛት ውስጥ ለመምረጥ ለመመዝገብ ብቁ መሆንዎን እንዴት 
ማወቅ ይችላሉ 

እያንዳንዱ ግዛት ማን መመዝገብ እና ድምጽ መስጠት እንደሚችል የራሱ ሕጎች 
አሉት። በክልል መመሪያዎች ውስጥ በእርስዎ ግዛት ስር ያለውን መረጃ 
ይፈትሹ። በፌዴራል እና በክልል ምርጫዎች ለመምረጥ ለመመዝገብ ሁሉም 
ግዛቶች በትውልድ ወይም ዜግነት ተሰጥቶት የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ እንዲሆኑ 
ይጠይቃሉ፡፡ የፌዴራል ሕግ በማንኛውም የፌዴራል ፣ የግዛት ወይም የአካባቢ 
ምርጫ ለመምረጥ የአሜሪካን ዜግነት በሐሰት መጠየቅ ሕገ -ወጥ ያደርገዋል። 
በአንድ ጊዜ ከአንድ በላይ ቦታዎች ላይ ድምጽ ለመስጠት መመዝገብ አይችሉም። 

ይህንን ማመልከቻ እንዴት ይሞላሉ 
ማመልከቻውን ለመሙላት እንደ መመሪያ ሁለቱንም 
የማመልከቻ መመሪያዎችን እና የግዛት መመሪያዎችን 
ይጠቀሙ። 
• በመጀመሪያ ፣ የማመልከቻ መመሪያዎችን ያንብቡ። እነዚህ 
መመሪያዎች ይህንን መተግበሪያ ለሚጠቀሙ ለሁሉም 
የሚመለከት አስፈላጊ መረጃ ይሰጡዎታል። 

• በመቀጠል ስቴቶትን በስቴት መመሪያዎች ስር ይፈልጉ። 
ስለመራጮች ብቁነት እና ለሳጥን 9 አስፈላጊ የሆነ መሐላ መረጃ 
ለማግኘት እና ሳጥኖች 6 እና 7ን ለመሙላት እነዚህን 
መመሪያዎች ይመልከቱ። 

ድምጽ ለመስጠት መቼ ይመዝገቡ 
እያንዳንዱ ግዛት ድምጽ ለመስጠት ለመመዝገብ የራሱ የጊዜ ገደብ አለው። 
በዚህ ት የመጨረሻ ገጽ ላይ የስቴትዎን ቀነ -ገደብ ይመልከቱ።
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ማመልከቻዎን እንዴት ማስገባት ይችላሉ 

በግዛት መመሪያዎች ውስጥ በግዛትዎ ስር ለተዘረዘረው አድራሻ 
ማመልከቻዎን ይላኩ። ወይም ፣ ማመልከቻውን በአካል ለአካባቢዎ 
የመራጮች ምዝገባ ጽ / ቤት ያቅርቡ። ብሄራዊ ፎርሙን ለመቀበል 
የሚገደዱ ግዛቶች የማመልከቻውን ቅጂዎች በመደበኛ የወረቀት ክምችት 
ላይ ከኮምፒዩተር ምስል የታተሙ ፣ በአመልካቹ የተፈረሙ እና 
በትክክለኛው ፖስታ ውስጥ አሽገዉ ይልካሉ። 

በፖስታ የሚመዘገቡ የመጀመሪያ ጊዜ መራጮች 
በክልልዎ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ድምጽ ለመስጠት ከተመዘገቡ እና 
ይህንን የምዝገባ ማመልከቻ በፖስታ ከላኩ የፌዴራል ሕግ እርስዎ 
ለመጀመሪያ ጊዜ ድምጽ ሲሰጡ የመታወቂያ ማስረጃ እንዲያሳዩ 
ይጠይቃል። የመታወቂያ ማረጋገጫ የሚከተሉትን ያጠቃልላል፡ 
• የአሁኑ እና ትክክለኛ የፎቶ መታወቂያ ወይም 
• ስምዎን እና አድራሻዎን የሚያሳይ የአሁኑ የፍጆታ ሂሳብ ፣ የባንክ 

መግለጫ ፣ የመንግስት ቼክ ፣ የደመወዝ ቼክ ወይም የመንግስት 
ሰነድ። 

በመራጮች ምዝገባ ቅጽ ውስጥ የዚህን መታወቂያ ኮፒ ከደብዳቤያቸው 
ካስገቡ መራጮች ከዚህ መስፈርት ነፃ ሊሆኑ ይችላሉ። ቅጂማስገባት ከፈለጉ 
እባክዎን የሚከተሉትን ያስታውሱ- 
• የፌደራል የመታወቂያ ማስረጃን ቢያሟሉም እንኳ ግዛትዎ 

በምርጫ ቦታ መታወቂያ እንዲያሳዩ የሚያስገድድዎ ተጨማሪ 
የመታወቂያ መስፈርቶች ሊኖሩት ይችላል። 

• በዚህ ማመልከቻ ዋና ሰነዶችን አያቅርቡ ፣ ቅጂዎችን ብቻ ያስገቡ 

 
ይህንን ማመልከቻ በመንግስት ኤጀንሲ ወይም በሕዝብ ቢሮ ውስጥ 
ከተሰጠዎት 
ይህንን ማመልከቻ በግዛት ኤጀንሲ ወይም በሕዝብ ጽ / ቤት ውስጥ 
ከተሰጡ ፣ ማመልከቻውን መጠቀም የእርስዎ ምርጫ ነው። ድምጽ 
ለመስጠት ለመመዝገብ ይህንን ማመልከቻ ለመጠቀም ከወሰኑ ፣ 
ሞልተውት ከግዛት ኤጀንሲ ወይም ከመንግሥት መሥሪያ ቤት ጋር 
መተው ይችላሉ። ማመልከቻው ገቢ ይደረግሎታል። ወይም ፣ በግዛት 
መመሪያዎች ውስጥ ግዛትዎ ስር ለተዘረዘረው አድራሻ በፖስታ 
ለመላክ ከእርስዎ ጋር ሊወስዱት ይችላሉ። በአቅራቢያዎ ወደሚገኝ 
የመራጮች ምዝገባ ጽ / ቤት በአካል ለማድረስም ከእርስዎ ጋር 
ሊወስዱት ይችላሉ። ማሳሰቢያ - ማመልከቻውን የተቀበሉበት የግዛት 
ኤጀንሲ ወይም የሕዝብ ጽሕፈት ቤት ስም እና ቦታ ሚስጥራዊ ሆኖ 
ይቆያል። በማመልከቻዎ ላይ አይታይም። እንዲሁም ፣ ይህንን 
ማመልከቻ ለመጠቀም ድምጽ ለመስጠት ለመመዝገብ ካልወሰኑ ፣ ያ 
ውሳኔ ምስጢራዊ ሆኖ ይቆያል። ከኤጀንሲው ወይም ከቢሮው 
በሚያገኙት አገልግሎት ላይ ተጽዕኖ አይኖረውም። 
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የማመልከቻ መመሪያዎች 

የቅጹን አካል ከመሙላትዎ በፊት ፣ የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆንዎን እና በምርጫ ቀን ወይም ከዚያ በፊት 18 ዓመት ይሆኑ እንደሆነ እባክዎን 
በቅጹ አናት ላይ ያሉትን ጥያቄዎች ይመልሱ። ለእነዚህ ጥያቄዎች ለሁለቱም መልስ የለም ብለው ከመለሱ ፣ ድምጽ ለመስጠት ለመመዝገብ 
ይህንን ቅጽ መጠቀም አይችሉም። ሆኖም ፣ የግዛት ልዩ መመሪያዎች ከ 18 ዓመት ዕድሜ በፊት ለመምረጥ ለመመዝገብ ብቁነት ላይ ተጨማሪ 
መረጃ ሊሰጡ ይችላሉ። 

 

ሳጥን 1 — ሥም 

በዚህ ቅደም ተከተል ሙሉ ስምዎን በዚህ ሳጥን ውስጥ ያስገቡ - 
የመጨረሻ ፣ የመጀመሪያ ፣ መካከለኛ። ቅጽል ስሞችን ወይም 
የመጀመሪያ ፊደሎችን አይጠቀሙ።  
ማሳሰቢያ - ይህ ማመልከቻ ለስም ለውጥ ከሆነ እባክዎን ሙሉ 
ስምዎን ከመቀየርዎ በፊት በሳጥን A (በቅጹ ታችኛው ግማሽ ላይ) 
ይንገሩን። 
ሳጥን 2 — የቤት አድረሻ 

በዚህ ሳጥን ውስጥ የቤት አድራሻዎን (ሕጋዊ አድራሻ) ያስገቡ። 
የመልዕክት አድራሻዎ ከቤት አድራሻዎ የተለየ ከሆነ እዚህ 
አያስቀምጡ። ያለ ሳጥን ቁጥር የፖስታ ቤት ሳጥን ወይም የገጠር 
መንገድ አይጠቀሙ። የመንገድ ቁጥሮችን አጠቃቀምን 
በተመለከተ የስተት ልዩ- መመሪያዎችን ይመልከቱ። 

ማሳሰቢያ - እርስዎ ቀደም ብለው ከተመዘገቡ ነገር ግን በሳጥን 2 
ውስጥ ካለው አድራሻ ሲመዘገቡ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ 
እባክዎን ቀደም ሲል የተመዘገቡበትን አድራሻ በሳጥን B (በቅጹ 
ታችኛው ግማሽ ላይ) ይንገሩን። እባክዎን ያስታውሱትን ያህል 
አድራሻውን ይስጡን። 

እንዲሁም ልብ ይበሉ በገጠር አካባቢ የሚኖሩ ከሆነ ግን የመንገድ 
አድራሻ ከሌለዎት ወይም አድራሻ ከሌለዎት እባክዎን በሳጥን ሐ 
(በቅጹ ግርጌ) ካርታውን በመጠቀም የት እንደሚኖሩ ያሳዩ። 

ሣጥን 3 - የመልዕክት አድራሻ 

ሳጥን 2 ላይ ካለው አድራሻ በተለየ አድራሻ ላይ ደብዳቤዎን 
ከደረሰዎት ፣ በዚህ ሳጥን ውስጥ የመልዕክት አድራሻዎን ያስቀምጡ። 
በሳጥን 2 ውስጥ አድራሻ ከሌልዎት ፣ በሳጥን 3 ውስጥ በፖስታ 
የሚደረስበትን አድራሻ መጻፍ አለብዎት። 
ሳጥን 4 - የትውልድ ቀን 

በዚህ ሳጥን ውስጥ የልደት ቀንዎን በዚህ ቅደም ተከተል ያስቀምጡ 
- ወር ፣ ቀን ፣ ዓመት። የዛሬውን ቀን ላለመጠቀም ይጠንቀቁ! 
ሳጥን 5 - የስልክ ቁጥር 

ስለ ማመልከቻዎ ጥያቄዎች ካሉ አብዛኛዎቹ ግዛቶች የስልክ 
ቁጥርዎን ይጠይቃሉ። ሆኖም ፣ በዚህ ሳጥን ውስጥ መሙላት 
የለብዎትም። 

ሳጥን 6 - የመታወቂያ ቁጥር 
የፌዴራል ሕግ ግዛቶች ከእያንዳንዱ ተመዝጋቢ የመታወቂያ ቁጥር 
እንዲሰበስቡ ያስገድዳል። ለስተቶዎ ምን ቁጥር ተቀባይነት 
እንዳለው መረጃን በተመለከተ ለንጥል 6 የግዛትዎን ልዩ 
መመሪያዎች ማመልከት አለብዎት። የመንጃ ፈቃድም ሆነ 
የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር ከሌለዎት ፣ እባክዎን ይህንን በቅጹ ላይ 
ያመልክቱ እና ቁጥር በእርስዎ ግዛት ይመደብልዎታል።

ሳጥን 7 — የፓርቲ ምርጫ 
በአንዳንድ ግዛቶች ፣ በዚያ የመጀመሪያ ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም 
ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ በፓርቲውመዝገብ አለብዎት። 
የእርስዎ ግዛት ይህንን የሚፈልግ መሆኑን ለማወቅ በስተቱዎ ስር 
ባሉት መመሪያዎች ውስጥ ንጥል 7 ን ይመልከቱ። 

በ መመዝገብ ከፈለጉ የመረጡትን ሙሉ ስም በሳጥኑ ውስጥ 
ያትሙ።. 

በ መመዝገብ ካልፈለጉ ፣ “ የለም” ብለው ይፃፉ ወይም ሳጥኑን 
ባዶ ይተውት። “ የለም” ማለትዎ ከሆነ “ገለልተኛ” በሚለው ቃል 
ውስጥ አይጻፉ ፣ ምክንያቱም ይህ በእርስዎ ግዛት ውስጥ ካለው 
የፖለቲካ ስም ጋር ግራ ሊያጋባ ይችላል። 

ማሳሰቢያ - በ ካልተመዘገቡ ፣ አሁንም በአጠቃላይ ምርጫዎች እና ከ 
ውጭ (ያልሆነ) የመጀመሪያ ምርጫዎች ውስጥ ድምጽ መስጠት 
ይችላሉ። 
ሳጥን 8 - ዘር ወይም የዘር ቡድን 
የፌዴራል የምርጫ መብቶች ድንጋጌን ለማስተዳደር ጥቂት ግዛቶች 
የእርስዎን ዘር ወይም ጎሳ ይጠይቃሉ። የእርስዎ ግዛት ይህንን መረጃ 
ከጠየቀ ለማወቅ ፣ በእርስዎ ግዛት ስር ባሉት መመሪያዎች ውስጥ 
ንጥል 8 ን ይመልከቱ። ከሆነ ፣ ከዚህ በታች ካለው ዝርዝር በተሻለ 
የሚገልፅዎትን ምርጫ በሳጥን 8 ውስጥ ያስገቡ - 
•  የአሜሪካ ሕንዳዊ ወይም የአላስካ ተወላጅ 
•  የእስያ ወይም የፓስፊክ ደሴት 
•  ጥቁር ፣ የሂስፓኒክ አመጣጥ አይደለም 
•  ሂስፓኒክ 
•  ብዙ ዘር 
•  ነጭ ፣ የሂስፓኒክ አመጣጥ አይደለም 
• ሌላ 
 
ሳጥን 9 - ፊርማ 
በግዛትዎ ስር ባሉት መመሪያዎች ውስጥ በአንቀጽ 9 ውስጥ ያለውን 
መረጃ ይከልሱ። ከመፈረምዎ ወይም ምልክት ከማድረግዎ በፊት ፣ 
ይህንን ያረጋግጡ ፦ 
 
(1) የግዛትዎን መስፈርቶች ያሟላሉ ፣ እና 
(2) ሁሉንም ሣጥን 9 ተረድተዋል። 
 
በመጨረሻም ፣ ሙሉ ስምዎን ይፈርሙ ወይም ምልክት ያድርጉ ፣ እና 
የዛሬውን ቀን በዚህ ቅደም ተከተል ያትሙ - ወር ፣ ቀን ፣ ዓመት። 
አመልካቹ መፈረም ካልቻለ አመልካቹን የረዳውን ሰው ስም ፣ አድራሻ 
እና ስልክ ቁጥር (አማራጭ) በሳጥን ዲ ውስጥ ያስገቡ።



የመራጮች ምዝገባ ማመልከቻ 
 ይህንን ቅጽ ከመሙላትዎ በፊት አጠቃላይ ፣ ማመልከቻ እና የግዛት ልዩ መመሪያዎችን ይከልሱ፡፡ 

የዩናይትድ ስተት አሜሪካ ዜጋ ነዎት?  
በምርጫ ቀን ወይም ከዚያ በፊት 18 ዓመት ይሆናሉ? 

አዎ 
አዎ 

አይ
አይ 

ይህ ቦታ ለቢሮ አገልግሎት ብቻ ነው። 

ከሁለቱም ጥያቄዎች መልስ «አይ» የሚለውን ምልክት ካደረጉ ቅጹን አይሙሉ። 
(ከ 18 ዓመት በፊት ለመመዝገብ ብቁነትን ደንቦችን በተመለከተ እባክዎን በስቴት-ተኮር መመሪያዎችን ይመልከቱ።) 

1 
 አቶ ወ/ት 
ወሮ ወ/ት. 

የአያት ስም የመጀመሪያ ስም የመካከለኛ ስም (ዎች) Jr II 

Sr 
III 
IV 

2 
የቤት አድረሻ የአፓርታማ ቁጥር ከተማ ስተት አካባቢያዊ መለያ ቁጥር 

3 
ከላይ ከተለየ ደብዳቤዎን የሚያገኙበት አድራሻ ከተማ ስተት አካባቢያዊ መለያ ቁጥር 

4 

የትዉልድ ቀን 

ወር ቀን ዓመት 
5 

የስልክ ቁጥር (አማራጭ) 

6 

የመታወቅያ ቁጥር - (ለስተቱዎ መመሪያ ንጥል 6 ን ይመልከቱ) 

7 
የፓርቲ ምርጫ 
(ለስተቱዎ መመሪያ ንጥል 7ን ይመልከቱ 8 

ዘር ወይም የጎሳ ቡድን 
(ለስተቱዎ መመሪያ ንጥል 7ን ይመልከቱ)

9 

 የመኖሪያ ግዛቴን መመሪያዎች ገምግሜያለሁ እና እምላለሁ/አረጋግጣለሁ - 

■ እኔ የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ ነኝ

■ የግዛቴ የብቁነት መስፈርቶችን አሟላለሁ እና ለሚፈለገው ማናቸውም መሐላ እገባለሁ።

■ እኔ የሰጠሁት መረጃ በሐሰት ቅጣት መሠረት እኔ አስከማዉቀዉ እውነት ነው። ሐሰተኛ

መረጃ ከሰጠሁ ፣ መቀጣት ፣ መታሰር ወይም (የአሜሪካ ዜጋ ካልሆንኩ) ወደ ሐገሬ

መላክ ወይም አሜሪካ እንዳልገባ መከልከል እችላለሁ።

ቀን: 

ወር 

እባክዎን ሙሉ ስም ይፈርሙ (ወይም ምልክት ያድርጉ) 

ቀን ዓመት 

) 
 

ለመጀመሪያ ጊዜ ድምጽ ለመስጠት ከተመዘገቡ - እባክዎን በዚህ ቅጽ ትክክለኛ የመታወቂያ ሰነዶች ቅጂዎችን ስለማስገባት መረጃ ለማግኘት የማመልከቻውን 
መመሪያዎች ይመልከቱ። 

እርስዎን የሚመለከቱ ከሆነ እባክዎን ከዚህ በታች ያሉትን ክፍሎች ይሙሉ። 
 ይህ ማመልከቻ ለስም ለውጥ ከሆነ ፣ ከመቀየርዎ በፊት ስምዎ ማን ነበር? 

A 
Mr. Miss 

Mrs. Ms. 

የኣያት ስም የመጀመሪያ ስም የመካከለኛ ስም (ዎች) 
 Jr 
 Sr 

 II 
 III 
 IV 

 እርስዎ ቀደም ብለው ከተመዘገቡ ግን በሳጥን 2 ውስጥ ባለው አድራሻ ሲመዘገቡ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ፣ ከዚህ በፊት የተመዘገቡበት አድራሻዎ የት ነበር? 

B 
መንገድ (ወይም መንገድና የሳጥን ቁጥር) የአፓርታማ ቁጥር ከተማ/ሀገር ስተት አካባቢያዊ መለያ ቁጥር 

ምሳሌ 

● መጠጥ ቤት
ዉድቼክ መንገድ 

የህዝብ ት/ቤት ●  X መ
ንገ
ድ

 ቁ
. 2

 

አመልካቹ መፈረም ካልቻለ አመልካቹ ይህንን ማመልከቻ እንዲሞላ የረዳው ማን ነው? ስም ፣ አድራሻ እና የስልክ ቁጥር (የስልክ ቁጥር እንደ አማራጭ) ይስጡ። 

ይህንን ማመልከቻ ለስቴትዎ ወደተሰጠው አድራሻ ይላኩ። 
D 



ለመላክ አንደኛ 

ደረጃ መህተም 

ያስፈልጋል 



የመራጮች ምዝገባ ማመልከቻ 
ይህንን ቅጽ ከመሙላትዎ በፊት አጠቃላይ ፣ ማመልከቻ እና የግዛት ልዩ መመሪያዎችን ይከልሱ፡፡ 

የዩናይትድ ስተት አሜሪካ ዜጋ ነዎት?  
በምርጫ ቀን ወይም ከዚያ በፊት 18 ዓመት ይሆናሉ? 

አዎ 
አዎ 

አይ
አይ 

ይህ ቦታ ለቢሮ አገልግሎት ብቻ ነው። 

ከሁለቱም ጥያቄዎች መልስ «አይ» የሚለውን ምልክት ካደረጉ ቅጹን አይሙሉ። 
(ከ 18 ዓመት በፊት ለመመዝገብ ብቁነትን ደንቦችን በተመለከተ እባክዎን በስቴት-ተኮር መመሪያዎችን ይመልከቱ።) 

1 
 አቶ ወ/ት 
ወሮ ወ/ት. 

የአያት ስም የመጀመሪያ ስም የመካከለኛ ስም (ዎች) Jr II 

Sr 
III 
IV 

2 
የቤት አድረሻ የአፓርታማ ቁጥር ከተማ ስተት አካባቢያዊ መለያ ቁጥር 

3 
ከላይ ከተለየ ደብዳቤዎን የሚያገኙበት አድራሻ ከተማ ስተት አካባቢያዊ መለያ ቁጥር 

4 

የትዉልድ ቀን 

ወር ቀን ዓመት 
5 

የስልክ ቁጥር (አማራጭ) 

6 

የመታወቅያ ቁጥር - (ለስተቱዎ መመሪያ ንጥል 6 ን ይመልከቱ) 

7 
የፓርቲ ምርጫ 
(ለስተቱዎ መመሪያ ንጥል 7ን ይመልከቱ) 8 

ዘር ወይም የጎሳ ቡድን 
(ለስተቱዎ መመሪያ ንጥል 7ን ይመልከቱ) 

9 

  የመኖሪያ ግዛቴን መመሪያዎች ገምግሜያለሁ እና እምላለሁ/አረጋግጣለሁ - 

■ እኔ የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ ነኝ

■ የግዛቴ የብቁነት መስፈርቶችን አሟላለሁ እና ለሚፈለገው ማናቸውም መሐላ እገባለሁ።

■ እኔ የሰጠሁት መረጃ በሐሰት ቅጣት መሠረት እኔ አስከማዉቀዉ እውነት ነው። ሐሰተኛ

መረጃ ከሰጠሁ ፣ መቀጣት ፣ መታሰር ወይም (የአሜሪካ ዜጋ ካልሆንኩ) ወደ ሐገሬ

መላክ ወይም አሜሪካ እንዳልገባ መከልከል እችላለሁ።

ቀን: 

ወር 

እባክዎን ሙሉ ስም ይፈርሙ (ወይም ምልክት ያድርጉ) 

ቀን ዓመት 

ለመጀመሪያ ጊዜ ድምጽ ለመስጠት ከተመዘገቡ - እባክዎን በዚህ ቅጽ ትክክለኛ የመታወቂያ ሰነዶች ቅጂዎችን ስለማስገባት መረጃ ለማግኘት የማመልከቻውን 
መመሪያዎች ይመልከቱ። 

እርስዎን የሚመለከቱ ከሆነ እባክዎን ከዚህ በታች ያሉትን ክፍሎች ይሙሉ። 
 ይህ ማመልከቻ ለስም ለውጥ ከሆነ ፣ ከመቀየርዎ በፊት ስምዎ ማን ነበር? 

A 
Mr. Miss 

Mrs. Ms. 

የኣያት ስም የመጀመሪያ ስም የመካከለኛ ስም (ዎች) 
 Jr 
 Sr 

 II 
 III 
 IV 

 እርስዎ ቀደም ብለው ከተመዘገቡ ግን በሳጥን 2 ውስጥ ባለው አድራሻ ሲመዘገቡ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ፣ ከዚህ በፊት የተመዘገቡበት አድራሻዎ የት ነበር? 

B 
መንገድ (ወይም መንገድና የሳጥን ቁጥር) የአፓርታማ ቁጥር ከተማ/ሀገር ስተት አካባቢያዊ መለያ ቁጥር 

 D 
አመልካቹ መፈረም ካልቻለ አመልካቹ ይህንን ማመልከቻ እንዲሞላ የረዳው ማን ነው? ስም ፣ አድራሻ እና የስልክ ቁጥር (የስልክ ቁጥር እንደ አማራጭ) ይስጡ። 

ይህንን ማመልከቻ ለስቴትዎ ወደተሰጠው አድራሻ ይላኩ። 

ምሳሌ 

● መጠጥ ቤት
ዉድቼክ መንገድ 

የህዝብ ት/ቤት ●  X መ
ንገ
ድ

 ቁ
. 2

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ለመላክ አንደኛ 

ደረጃ መህተም 

ያስፈልጋል 



የግዛት መመሪያዎች 
 

3 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

    
 • በአሁን ግዜ የአይምሮ ብቃት ችግር 

አላባማ 
 

የተከለሰበት ቀን: 08-31-2018 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ከምርጫ በፊት 
ባሉት አስራ አራት ቀናት ውስጥ 
የመራጮች ምዝገባ ይዘጋል። 
ማመልከቻዎች ከምርጫው በፊት 
በአሥራ አምስተኛው ቀን በፖስታ 
መለጠፍ ወይም ማድረስ አለባቸው። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የአላባማ የመንጃ 
ፈቃድ ካለዎት ቁጥርዎን ወይም የአላባማ 
ያለመንዳት መታወቂያ ካርድ ቁጥርን 
መስጠት አለብዎት። የአላባማ መንጃ 
ፈቃድ ወይም ያለመንዳት መታወቂያ 
ካርድ ከሌለዎት የማህበራዊ ዋስትና 
ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን 4 አሃዞች 
ማቅረብ አለብዎት። ከነዚህ ቁጥሮች 
ውስጥ አንዳቸውም ካልተሰጡ “የለም” 
የሚለውን ቃል መጻፍ አለብዎት እና ልዩ 
መለያ ይሰጥዎታል። 

7. የፓርቲ ምርጫ። አማራጭ - በዚያ 
የመጀመሪያ ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም 
ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ በ 
መመዝገብ የለብዎትም። 

8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን። በዚህ ሳጥን        
ውስጥ መሙላት ይጠበቅብዎታል ፤ 
ሆኖም ፣ ይህንን ካላደረጉ ማመልከቻዎ 
ውድቅ አይሆንም። ለቦክስ 8 (በገጽ 2 
ላይ) በትግበራ መመሪያዎች ስር 
የምርጫዎችን ዝርዝር ይመልከቱ። 

9. ፊርማ፡፡ በአላባማ ለመመዝገብ 
የሚከተሉትን መሆን አለብዎት 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን 
• በምዝገባ ወቅት የአላባማ ነዋሪ እና ሀገሮት 
መሆን 
• ከማንኛውም ምርጫ በፊት 18 ዓመት 
መሙላት 
• ከሥነ ምግባር ማወላወል (ወይም የሲቪል 
እና የፖለቲካ መብቶችዎ እንዲመለሱ የተደረገ) 
ከባድ ወንጀል ፈጽመው አልተከሰሱም። 
የሞራል ወንጀለኞች ዝርዝር በስተት ጸሐፊ 
ድህር-ገፅ -sos.alabama.gov/mtfelonies ላይ 
ይገኛል፡፡ 

እንዳለቦት በየብቃት ሰሚ ችሎት 
አልተገለጸም፡፡  
• መሃላ ያድርጉ ወይም ያረጋግጡ፡"የዩናይትድ 
ስተት እና የአላባማ ግዛት ህገመንግስትን 
ለመደገፍ እና ለመከላከል እንድሁም የዩናይትድ 
ስተት መንግስት ወይም የአላባማ መንግስትን 
በሕገ -ወጥ መንገድ ለመገልበጥ ከሚደግፈው 
ከማንኛውም ቡድን ጋር ማንኛውንም እምነት 
ወይም ዝምድና አላደርግም።በዚህ ውስጥ ያለው
መረጃም እውነት ነው ፣ ስለዚህ እርዳኝ 
እግዚአብሔር፡፡"  

 
የመልዕክት ሳጥን ቁጥር: 

Office of the Secretary of State 
P.O. Box 5616 
Montgomery, AL 36103‑5616 

 

ኣላስካ 
የተከለሰበት ቀን: 03-01-2006 

 
የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ከምርጫዉ 30 
ቀናት በፍት፡፡ 

6. የመታወቅያ ቁጥር፡፡. ከሚከተሉት 
የመታወቂያ ቁጥሮች አንዱን ማቅረብ 
አለብዎት። የአላስካ የመንጃ ፈቃድ ወይም 
የአላስካ ግዛት መታወቂያ ካርድ ቁጥር። 
የአላስካ የመንጃ ፈቃድ ወይም የአላስካ 
ግዛት መታወቂያ ካርድ ከሌለዎት 
የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን 
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች ማቅረብ 
አለብዎት። ከእነዚህ የመታወቂያ ቁጥሮች 
ውስጥ አንዳቸውም ከሌሉ ፣ እባክዎን 
በቅጹ ላይ “የለም” ብለው ይፃፉ። 
ለመራጮች ምዝገባ ዓላማዎች ልዩ መለያ 
ቁጥር ይሰጥዎታል። ይህ መረጃ በሚስጥር 
የተጠበቀ ነው። ይህ መረጃ መኖሩ 
የመራጮችዎን መዝገብ ለመጠበቅ ይረዳል 
እና ማንነትዎን ለማረጋገጥ ይረዳዎታል 
(የአላስካ ህጎች ርዕስ 15)። 
7. የምርጫ ፡፡ ድምጽ ለመስጠት ሲመዘገቡ 
የ አባልነት ማሳወቅ የለብዎትም። 

 

ካልመረጡ እንደ ያልተገለፀ ይመዘገባሉ። 
አላስካ ዝግ የሆነ የመጀመሪያ የምርጫ 
ሥርዓት አለው። እያንዳንዱ እውቅና ያለው 
የፖለቲካ ከዚያ የፖለቲካ እጩዎችን ብቻ 
የሚዘረዝር የተለየ የድምፅ አሰጣጥ አለው። 
በፖለቲካ አባልነት የተመዘገቡ መራጮች የዚያ 
ድምጽ ብቻ ነው መምረጥ የሚችሉት። 
ያልተገለፀ ወይም ወገንተኛ ባልሆነ መንገድ 
የተመዘገቡ መራጮች ከሚገኙት የድምፅ 
መስጫ ወረቀቶች ውስጥ አንድ የድምፅ 
መስጫ መጠቀም ይችላሉ።  
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን. ባዶ ቦታ 
ይተዉት. 

9. ፍርማ፡፡ በኣላስካ ለመመዝገብ 
የሚከተሉትን መሆን አለብዎት 
•  የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን 
• ምዝገባ አስከምጠናቀቅ ድረስ በ90 ቀናት 
ዉስጥ 18 ዓመት መሆን፡፡  
• የአለስካ ነዋሪ መሆን 
• ዋንጀለኛ/ጥፋተኛ ያልሆነ (ያለ ምንም 
ቅድመ-ሁኔታ ካልተለቀቀ በስተቀር) 
• በሌላ ግዛት ለመምረጥ ያልተመዘገበ 
 
የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 

Division of Elections State of 
Alaska 
PO Box 110017 
Juneau, AK 99811‑0017 

 

አሪዞና 
የተከለሰበት ቀን: 03-01-2006 

 
የምዝገባ ቀነ-ገደብ — ከምርጫዉ 30 
ቀናት በፍት፡፡ 
 
6.  የመታወቅያ ቁጥር፡፡ የተጠናቀቀው 
የመራጮች ምዝገባ ቅጽዎ የአሪዞና የመንጃ 
ፈቃድዎን ቁጥር ፣ ወይም በ A.R.S. § 
28‑3165 መሠረት የተሰጠውን ያለመንዳት 
የመታወቂያ ፈቃድ ቁጥር መያዝ አለበት ፣ 
ፈቃዱ የአሁኑ እና የሚሰራ ከሆነ። የአሁኑ 
እና ትክክለኛ የአሪዞና መንጃ ፈቃድ ወይም 
ያለመንዳት መታወቂያ ፈቃድ ከሌለዎት ፣ 



  የግዛት መመሪያዎች 

4 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

ተሰጥተዎት ከሆነ የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥርዎ 
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች ማካተት 
አለብዎት። የአሁኑ እና ትክክለኛ የመንጃ 
ፈቃድ ወይም ያለመንዳት መታወቂያ ፈቃድ 
ወይም የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር ከሌለዎት 
እባክዎን በቅጹ ላይ “የለም” ብለው ይፃፉ። 
ልዩ የመታወቂያ ቁጥር በዋና ፀሀፊ 
ይመደብሎታል። 
7. መምረጥ - ለድምጽ መስጫ ዕውቅና ባገኘ
የፖለቲካ ውስጥ ከተመዘገቡ ፣ ለዚያ
የመጀመሪያ የምርጫ ድምጽ እንዲሰጡ
ይፈቀድልዎታል። እርስዎ እንደ ገለልተኛ ፣
ምንም የፓርቲ ምርጫ ወይም ለድምጽ
መስጫ ብቁ ያልሆነ  የ አባል ሆነው
ከተመዘገቡ ፣ ለታወቁት የፖለቲካ ዎች አንድ
የመጀመሪያ የምርጫ ድምጽ መስጫ መምረጥ
እና ድምጽ መስጠት ይችላሉ።
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን.. ባዶ ይተዉ
9. ፍርማ. በአሪዞና ውስጥ ለመመዝገብ
የምያስፈልግዎት:
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• ከሚቀጥለው ምርጫ በፊት ቢያንስ ከ 29
ቀናት በፊት የአሪዞና እና የአከባብዉ ነዋሪ
መሆን
• በሚቀጥለው ጠቅላላ ምርጫ ላይ ወይም
ከዚያ በፊት 18 ዓመት መሆን
• በአገር ክህደት ወይም በከባድ ወንጀል
(ወይም የሲቪል መብቶችዎ እንዲመለሱ
የተደረገ)
• በአሁኑ ጊዜ በፍርድ ቤት ብቁ እንደልሆኑ
ያልተገለፀ ከሆኔ

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Secretary of State/Elections 1700 
W. Washington, 7th Floor Phoenix,
AZ 85007‑2888

የተከለሰበት ቀን: 03-01-2006 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ከምርጫዉ በፍት 
30 ቀናት፡ 

6.የመተወቅያ ቁጥር፡፡ የተጠናቀቀው
የመራጮች ምዝገባ ቅጽ በእርስዎ ስተት
የተሰጠ የመንጃ ፈቃድ ቁጥር ወይም
ያለመንዳት የመታወቂያ ቁጥር መያዝ አለበት።
የመንጃ ፈቃድ ወይም ያለመንዳት መታወቂያ
ከሌለዎት የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች ማካተት
አለብዎት። የመንጃ ፈቃድ ወይም የለመንዳት
መታወቂያ ወይም የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር
ከሌለዎት እባክዎን በቅጹ ላይ “የለም” ብለው
ይፃፉ። ልዩ መለያ ቁጥር በስቴቱ ይመደባል።
7. የፓርቲ ምርጫ - አማራጭ፡፡ በዚያ
የመጀመሪያ ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም
ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ በፓርቲው
መመዝገብ አይጠበቅቦትም
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶ ይተዉ፡፡
9.ፍርማ፡፡ በአርካንሳስ ለመመዝገብ እነኝን
ማሟላት አለቦት:
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• አርካንሳስ ዉስጥ በማመልከቻዉ ላይ
በሳጥን 2 ላይበተቀመጠዉ አድራሻ ነዋር
• ከምቀጥለዉ ምርጫ በፍት 18 ዓመት
መሙላት
• ጥፋተኛ ወንጀለኛ አለመሆን (ወይም
ቅጣትዎን ሙሉ በሙሉ መጨረስ ወይም
ምህረት ማግኘት)
• በሌላ ክልል ውስጥ የመምረጥ መብቶትን
የማይከራከሩ ከሆነ
• ከዝህ በፍት ብቃት ባለው ፍርድ ቤት
የአእምሮ ብቃት እንዳለዉ ያልተፈረደበት

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Secretary of State Voter Services 
P.O. Box 8111 
Little Rock, AR 72203‑8111 

የተከለሰበት ቀን: 06-18-2018 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ከምርጫዉ በፍት 
15 ቀናት; በሁኔታዉ የተወሰኑ 

መራጮች የምርጫ ቀንን ጨምሮ አስከ 
መጨረሻዉ መመዝገብ ይችላሉ. 

6. የመታወቂያ ቁጥር- ድምጽ ለመስጠት
ሲመዘገቡ የካሊፎርኒያ መንጃ ፈቃድ
ወይም የካሊፎርኒያ መታወቂያ ካርድ
ቁጥር መስጠት አለብዎት። የመንጃ
ፈቃድ ወይም የመታወቂያ ካርድ
ከሌለዎት ፣የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎ
(SSN) የመጨረሻዎቹ አራት አሃዞች
መስጠት አለብዎት። ይህንን መረጃ
ካላካተቱ ድምጽ ሲሰጡ መታወቂያ
ማቅረብ ይጠበቅብዎታል.
7. የፓርቲ ምርጫ- የፓርቲ ምርጫን
ለመምረጥ ከፈለጉ እባክዎን የፖለቲካ ውን
ስም ያስገቡ። የፖለቲካ መምረጥ
የማይፈልጉ ከሆነ ፣ በቀረበው ቦታ ውስጥ
“የፓርቲ ምርጫ የለም” ብለው ያስገቡ።
የካሊፎርኒያ ሕግ “የፓርቲ ምርጫ የለም”
ን ለሚመርጡ ወይም ብቃት ለሌለው
የፖለቲካ ምርጫ የመረጡ መራጮች
ይህንን እንዲያደርጉ ለሚፈቅድላቸው
የውጭ ጉዳይ ፀሐፊ ማሳወቂያ በሚያቀርብ
በማንኛውም ብቃት ላለው የፖለቲካ
ፕሬዝዳንታዊ የመጀመሪያ ምርጫ ድምጽ
እንዲሰጡ ያስችላቸዋል። ብቁ ያልሆነ
የፖለቲካ በፕሬዚዳንታዊ የመጀመሪያ
ምርጫቸው ውስጥ ለመሳተፍ “የፖለቲካ
ምርጫ የለም” መራጮች እና መራጮች
የትኛውን የፖለቲካ ዎች እንደሚፈቀዱ
ለማወቅ 1‑800‑345 ‑ ድምጽን ወይም
www.sos.ca.gov ን መጎብኘት ይችላሉ። ..
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን- ባዶ
ይተዉ`፡፡ 
9. ፍርማ. በካሊፎርንያ ውስጥ
ለመመዝገብ የምያስፈልግዎት:
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• የካልፎርነንያ ነዋረ መሆን
• በምርጫ ቀን ቢያንስ 18 ወይም ከዚያ
በላይ መሆን
• በአሁኑ ጊዜ በስቴት ወይም በፌዴራል
እስር ቤት ውስጥ ወይም በአማክሮ
በወንጀል ጥፋተኛ ተብሎ ያልተፈረጀ

አርካንሳስ 
ካልፎርንያ 



የግዛት መመሪ ያዎች 
 

5 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

 
• በአሁኑ ጊዜ በፍርድ ቤት ድምጽ ለመስጠት 
በአእምሮ ብቃት የጎደለው ሆኖ አልተገኘም፡፡ 
ፍርማዎት ያስፈልጋል፡፡ ከላይ 
የተዘረዘሩትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ከሆነ 
፣ እባክዎን የምዝገባ ካርዱን በቀረበው ቦታ 
ላይ ይፈርሙ እና ቀን ያስቀምጡ፡፡ 
 
የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 

Secretary of State Elections 
Division 
1500 11th Street, 5th Floor 
Sacramento, CA 95814 

 

ኮሎራዶ 
የተከለሰበት ቀን: 10-16-2018 

 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ —እስከ ምርጫ ቀን 
ድረስ ወይም በምርጫዉ ቀን መመዝገብ 
ይችላሉ። የድምፅ መስጫ በፖስታ 
እንዲላክልዎ ከምርጫው ቀን በፊት 8 ቀናት 
ወይም ከዚያ በላይ መመዝገብ አለብዎት። 
ከምርጫው ቀን ከ 8 ቀናት ባነሰ ጊዜ 
ከተመዘገቡ ፣ ከዚያ ለመምረጥ በከተማዎ 
ውስጥ በአካል መገኘት አለብዎት። 

6. የመታወቅያ ቁጥር- የተጠናቀቀው 
የመራጮች ምዝገባ ቅጽ በእርስዎ ስተት 
የተሰጠ የመንጃ ፈቃድ ቁጥር ወይም 
የመታወቂያ ቁጥር መያዝ አለበት። የመንጃ 
ፈቃድ ወይም በስተት የተሰጠ መታወቂያ 
ከሌለዎት የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን 
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች ማካተት 
አለብዎት። የመንጃ ፈቃድ ወይም 
በመንግስት የተሰጠ መታወቂያ ወይም 
የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር ከሌለዎት እባክዎን 
በቅጹ ላይ “የለም” ብለው ይፃፉ። ልዩ መለያ 
ቁጥር በስቴቱ ይመደባል። 
7. የፓርቲ ምርጫ- በ መመዝገብ ይችላሉ። 
ይህንን ክፍል ባዶ አድርገው ከተዉት 
በማንኛውም ፓርቲ አይመዘገቡም። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶውን 
ይተው። 
9. ፍርማ - በኮሎራዶ ውስጥ ለመመዝገብ 
የምያስፈልግዎት:: 

 

• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን  
• ድምጽ ለመስጠት ካሰቡበት ምርጫ በፊት 
ቢያንስ ለ 22 ቀናት የኮሎራዶ ነዋሪ መሆን 
• ቢያንስ 16 ዓመት መሆን ፣ ግን ድምጽ 
ለመስጠት ባሰቡበት ምርጫ ቀን ዕድሜዎ 18 
ዓመት ወይም ከዚያ በላይ መሆን አለቦት 
• በወንጀል ጥፋተኛነት እስር ያልተፈረደበት 
(ቅጣትን ጨምሮ)  
 
የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 

Colorado Secretary of State 1700 
Broadway, Suite 200 
Denver, Colorado 80290 

 

 ኮነቲከት 
የተከለሰበት ቀን: 09-03-2019 
 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ከምርጫው ሰባት 
(7) ቀናት በፊት በፖስታ ቤት ምልክት 
ይደረግበታል ፤ ከዋናው አምስት (5) ቀናት 
በፊት በፖስታ ቤት ምልክት ይደረግበታል፡ 

6. የመታወቅያ ቁጥር- የኮነቲከት 
የመንጃ ፈቃድ ቁጥር ፣ ወይም ከሌለ ፣ 
የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎ 
የመጨረሻዎቹ አራት አሃዞች፡፡ 

7. የፓርቲ ምርጫ. ይህ አማራጭ ነው ፣ 
ነገር ግን በዚያ የመጀመሪያ ምርጫ ፣ ጉባኤ 
ወይም ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ 
በፓርቲው መመዝገብ አለብዎት። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶውን 
ይተው። 

9. ፍርማ - በኮነቲከት ውስጥ 
ለመመዝገብ የምያስፈልግዎት: 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን  
• የኮነቲከት ነዋሪ እንድሆም መምረጥ 
የፈለጉበት ከተማ ነዋር መሆን  
• 17 ዓመት የሞሉ። በምርጫ ቀን ወይም 
ከዚያ በፊት 18 ዓመት የሞላቸው የ17 ዓመት 
ልጆች ፣ በአጠቃላይ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ 
ሊሳተፉ ይችላሉ። 
• ከዝህ በፍት በከባድ ወንጀል የተፈረደቦትን 
እስር እና ቅጣት የጨረሱ እና የመራጭነት  

 
መብቶት በመራጮች መዝጋቢዎች 
የተመለሰሎት ከሆነ 
• በአሁኑ ጊዜ በፍርድ ቤት በአይምሮ ብቁ 
እንደልሆኑ ያልተገለፀ ከሆኔ 

 
የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 

Secretary of the State of 
Connecticut 
Elections Division 
P.O. Box 150470 Hartford, CT 
06115‑0470 

 

ደላዌር 
የተከለሰበት ቀነ: 04-18-2018 
 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ —4 ኛ ቅዳሜ 
ከአንደኛ ወይም አጠቃላይ ምርጫ በፊት 
፣ እና ልዩ ምርጫ ከመደረጉ 10 ቀናት 
በፊት። 

6. የመታወቅያ ቁጥር የተጠናቀቀው 
የመራጮች ምዝገባ ቅጽ በእርስዎ ስተት 
የተሰጠ የመንጃ ፈቃድ ቁጥር ወይም 
ያለመንዳት የመታወቂያ ቁጥር መያዝ 
አለበት። የመንጃ ፈቃድ ወይም ያለመንዳት 
መታወቂያ ከሌለዎት የማህበራዊ ዋስትና 
ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን አራት ቁጥሮች 
ማካተት አለብዎት። የመንጃ ፈቃድ ወይም 
የለመንዳት መታወቂያ ወይም የማኅበራዊ 
ዋስትና ቁጥር ከሌለዎት እባክዎን በቅጹ 
ላይ “የለም” ብለው ይፃፉ። ልዩ መለያ 
ቁጥር በስቴቱ ይመደባል። 
7. የፓርቲ ምርጫ. በዚያ የመጀመሪያ ምርጫ 
፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ 
በፓርቲው መመዝገብ አለብዎት። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶ ቦታ 
ይተዉት 
9. ፍርማ፡፡ በዴላዌር ውስጥ ድምጽ 
ለመስጠት መመዝገብ ይችላሉ- 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን  
, እና 
• የዴላዌር ነዋሪ; (የዴላዌር መኖርያዎት ነዉ), 
እና 
• በሚቀጥለው ጠቅላላ ምርጫ ላይ ወይም 
ከዚያ በፊት 18 ዓመትመሆን 
 
 



የግዛት መመሪያዎች  

6 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

 

በዴላዌር ውስጥ ድምጽ ለመስጠት 
መመዝገብ የማይችሉት፦ 
• ከዝህ በፍት ብቃት ባለው ፍርድ ቤት 
የአእምሮ ብቃት እንዳለዉ ያተፈረደበት፡፡ 
የተዳከመ የአዕምሮ ብቃት የጎደለው በግል እና 
አሳማኝ ማስረጃ ላይ በመመስረት ግለሰቡ 
መሠረታዊ የምርጫ ውሳኔን ተግባራዊ 
ማድረግን የሚከለክል ከባድ የግንዛቤ እክል 
እንዳለበት በግልፅ አሳማኝ ማስረጃ ላይ 
የተመሰረተ ፣ ወይም 
• በከባድ ወንጀል ተፈርዶባቸው ቅጣታቸዉን 
ያልጨሱ፤ ወይም  
• ብቁ ባልሆነ* ከባድ ወንጀል ተፈርዶባቸው 
ይቅርታ አልተሰጣቸውም። 
• ብቁ ያልሆነ ከባድ ወንጀል: 
• ግድያ ወይም ነብሰ-ገዳይ, (ከተሽከርካሪ 
ግድያ በስተቀር); 
• ጉቦ መቀበልን ወይም ተገቢ ያልሆነ ተፅእኖን 
ወይም የሥራ መጉዳትን ፣ ወይም 
በማንኛውም ግዛት ወይም በአከባቢ ስልጣን ፣ 
ወይም በዩናይትድ ስቴትስ ወይም 
በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ሕጎች መሠረት 
በሕዝብ አስተዳደር ላይ የሚፈጸም ማንኛውም 
ወንጀል; ወይም 
• በማናቸውም ግዛት ወይም በአከባቢ ስልጣን 
ወይም በዩናይትድ ስቴትስ ወይም 
በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ሕጎች መሠረት 
የወሲብ ጥፋትን ወይም ተመሳሳይ ዓይነት 
ወንጀል።. 

 
የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 

State of Delaware 
Office of the State Election 
Commissioner 
905 S. Governors Ave., Suite 170 
Dover, DE 19904 

 

 
 

የተከለሰበት ቀን: 11-07-2019 
 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — በፖስታ ፣ በመስመር 
ላይ ወይም በሞባይል መተግበሪያ በኩል 
ከምርጫው ከ 21 ቀናት በፊት ፣ ነገር ግን 
አንድ መራጭ በቅድሚያ በሚሰጥበት ጊዜ 
እና በምርጫ ቀን በአካል መመዝገብ 
ይችላል። 

6. የመታወቂያ ቁጥር- የፌዴራል ሕግ 
አሁን ሁሉም የመራጮች ምዝገባ 
ማመልከቻዎች የአመልካቹን የመንጃ 
ፈቃድ ቁጥር ወይም የአመልካቹን 
የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር የመጨረሻዎቹን 
አራት አሃዞች ማካተት እንዳለባቸዉ 
ይጠይቃል። 
7. የፓርቲ ምርጫ- በዚያ የመጀመሪያ 
ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ 
ለመሳተፍ ከፈለጉ በፓርቲው መመዝገብ 
አለብዎት። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶ ቦታ 
ይተዉት  
9. ፍርማ. በድስትርክ ኦፍ ኮሎምብያ 
ውስጥ ለመመዝገብ የምያስፈልግዎት: 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን  
• የድስትርክ ኦፍ ኮሎምብያ ነዋር መሆን  
ድምጽ ለመስጠት ካሰቡበት ምርጫ በፊት 
ቢያንስ ለ 30 ቀናት በዲስትሪክት ኦፍ 
ኮሎምቢያ ነዋሪ የሆኑ 
• በሌላ የአሜሪካ ግዛት የመምረጥ መብትን 
የማይጠይቁ መሆን 
• ቢያንስ 17 ዓመት ይሁኑ (ቢያንስ 16 
ዓመት ከሆኑ ለመራጭነት መመዝገብ 
ይችላሉ። ቢያንስ 17 ዓመት ከሆኑ እና 
በሚቀጥለው ጠቅላላ ምርጫ ቢያንስ 18 
ዓመት ሆነው የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ 
ላይ ድምጽ መስጠት ይችላሉ። . ቢያንስ 18 
ዓመት ከሆኑ በአጠቃላይ ወይም ልዩ 
ምርጫ ላይ ድምጽ መስጠት ይችላሉ)።
በወንጀል ጥፋተኛ እስር ቤት ውስጥ 
የማይገኙ መሆን 
• በፍርድ ቤት ድምጽ ለመስጠት በሕጋዊ 
ብቃት የሌለው ሆኖ ያልተገኙ መሆን 

የመልዕክት አድረሻ: 
District of Columbia Board of 
Elections 
1015 Half Street, SE, Suite 750 
Washington, DC 20003 

 

ፍሎሪዳ 
የተከለሰበት ቀን: 11-30-2011 

 
የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ከምርጫው 29 
ቀናት በፊት። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - አንድ ካለዎት 
የፍሎሪዳ መንጃ ፈቃድ ቁጥርዎን ወይም 
የፍሎሪዳ መታወቂያ ካርድ ቁጥርዎን መስጠት 
አለብዎት። የፍሎሪዳ መንጃ ፈቃድ ወይም 
የመታወቂያ ካርድ ከሌለዎት የማኅበራዊ 
ዋስትና ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን አራት 
አሃዞች ማቅረብ አለብዎት። ከእነዚህ ቁጥሮች 
ውስጥ አንዳቸውም ካልተሰጡ ፣ “የለም” 
የሚለውን ቃል መጻፍ አለብዎት። 
7. የፓርቲ ምርጫ- በዚያ የመጀመሪያ 
ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ 
ከፈለጉ በፓርቲው መመዝገብ አለብዎት። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ይህንን ሳጥን 
እንድሙሉ ተጠይቀዋል ፣ ግን አስፈላግ 
አይደለም፡፡ ለሳጥን 8 (በገጽ 2 ላይ) 
በትግበራ መመሪያዎች ስር የምርጫዎችን 
ዝርዝር ይመልከቱ፡፡ 
9. ፍርማ - በፍሎርዳ ውስጥ ለመመዝገብ 
የምያስፈልግዎት: 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን  
• የፍሎርዳ ነዋሪ እንድሆም መመዝገብ 
የፈለጉበት ከተማ ነዋር መሆን  
• 18 ዓመት መሆን (ቢያንስ 16 ከሆኑ 
አስቀድመው መመዝገብ ይችላሉ) 
• በፍሎሪዳ ወይም በሌላ በማንኛውም ስተት 
ውስጥ ድምጽ መስጠትን አስመልክቶ 
በአእምሮ አቅመ -ደካማነት ያልተዳኙ ፣ 
ወይም ካለዎት ፣ በመጀመሪያ የድምፅ መስጫ 
መብቶችዎ እንዲመለሱ ማድረግ አለብዎት። 
• የጥፋተኛ ወንጀለኛ አለመሆን ፣ ወይም 
እርስዎ ከሆኑ ፣ መጀመሪያ ከተወሰዱ የሲቪል 
መብቶችዎ እንዲመለሱ ማድረግ አለብዎት። 
• የምከተለዉን ይማሉ ወይም ያረጋግጡ፡፡ 



የግዛት መመሪያዎች 

7 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

“በፍሎሪዳ ግዛት ሕገ መንግሥት እና ሕጎች 
መሠረት እንደ መራጭ ለመመዝገብ ብቁ 
መሆኔን እና በዚህ ማመልከቻ ውስጥ 
ያለው መረጃ ሁሉ እውነት መሆኑን፣ 
የአሜሪካን ሕገ መንግሥት እና የፍሎሪዳ 
ስተት ሕገ መንግሥት እጠብቃለሁ 
እንድሁም እከላከላለሁ።” 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
State of Florida Department of 
State Division of Elections  
The R.A. Gray Building 
500 South Bronough St, Rm 316 
Tallahassee, Florida 32399‑0250 

ጆርጂያ 
የተከለሰበት ቀን: 08-15-2013 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — በጆርጂያ የምርጫ 
ኮድ መሠረት ከማንኛውም አጠቃላይ 
የመጀመሪያ ደረጃ ፣ አጠቃላይ ምርጫ ፣ 
ወይም የፕሬዚዳንታዊ ምርጫ የመጀመሪያ 
ደረጃ ፣ ወይም በመደበኛነት ልዩ መርሃ 
ግብር ከመያዙ በፊት አምስተኛው ሰኞ። 
በጆርጂያ የምርጫ ኮድ የታዘዙት ቀኖች 
በሌላ ቀን ልዩ ምርጫ የታቀደ ከሆነ ፣ 
ምዝገባው ከጥሪው በኋላ በ 5 ኛው ቀን 
ይዘጋል። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የፌደራል ሕግ ሙሉ
የ ጆርጅያ የመንጃ ፈቃድ ቁጥርዎን ወይም
በጆርጂያ ግዛት የተሰጠ መታወቂያ ቁጥርዎን
እንዲያቀርቡ ይጠይቃል። የጆርጅያ የመንጃ
ፈቃድ ወይም የጆርጅያ መታወቂያ ከሌለዎት
የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን
4 አሃዞች ማቅረብ አለብዎት። ሙሉ
የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን ማቅረብ እንደ
ምርጫዎ ነው። የእርስዎ የማህበራዊ ዋስትና
ቁጥር በሚስጥር የሚጠበቅ ሲሆን
ለመራጮች ምዝገባ መለያ ዓላማዎች
ከሌሎች የግዛት ኤጀንሲ የመረጃ ቋቶች ጋር
ለማነጻጸር ሊያገለግል ይችላል። የጆርጅያ
የመንጃ ፈቃድ ወይም የማኅበራዊ ዋስትና
ቁጥር ከሌልዎት ልዩ መለያ ይሰጥዎታል።

7. የፓርቲ ምርጫ - በዚያ የመጀመሪያ
ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ
ለመሳተፍ በፓርቲው መመዝገብ
አያስፈልጎትም፡፡
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - በዚህ ሳጥን ውስጥ
እንዲሞሉ ይፈለጋል፡፡ ለሳጥን 8 (በገጽ 2 ላይ)
በትግበራ መመሪያዎች ስር የምርጫዎችን
ዝርዝር ይመልከቱ፡፡

9. ፍርማ - በጆርጂያ ለመመዝገብ
የምያስፈልጎት:
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• የጆርጅያ ሕጋዊ ነዋሪ እንድሆም መምረጥ
የፈለጉበት ከተማ ነዋሪ መሆን
• ከምዝገባ ቀን በኋላ በስድስት ወራት ውስጥ
18 ዓመት መሆን እና ድምጽ ለመስጠት 18
ዓመት መሆን
• በከባድ የወንጀል ድርጊት ተፈርዶበት
እስራት ያልተፈረደበት
• የአእምሮ ብቃት እንደሌለው በፍርድ
ያልተወሰነ፤ ጉዳቱ እስካልተወገደ ድረስ

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Elections Division 
Office of the Secretary of State  
2 Martin Luther King Jr. Drive Suite 
802 Floyd West Tower Atlanta, 
Georgia 30334 

ሃዋይ 
የተከለሰበት ቀን: 06-18-2018 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ከምርጫ 30 ቀናት 
በፍት 

6. የመታወቂያ ቁጥር - ድምጽ ለመስጠት
ሲመዘገቡ ፣ ካለዎት የሃዋይ መንጃ ፈቃድ
ወይም የግዛት መታወቂያ ቁጥር መስጠት
አለብዎት። የመንጃ ፈቃድ ወይም
የመታወቂያ ቁጥር ከሌለዎት የማኅበራዊ
ዋስትና ቁጥርዎን (SSN) የመጨረሻዎቹን
አራት አሃዞች ማቅረብ አለብዎት። ይህ
መረጃ ከሌለዎት ፣ የንብረት ክፍል ጽ / ቤት
ልዩ የመታወቂያ ቁጥር ይሰጥዎታል ፣ ይህም
ለመራጮች ምዝገባ ዓላማዎች እርስዎን
ለመለየት ያገለግላል።

7. የፓርቲ ምርጫ - ለመራጮች
ምዝገባ “የፓርቲ ምርጫ”
አያስፈልግም።
8. ዘርና የጎሳ ቡድን- ለመራጮች ምዝገባ
የዘር ወይም የጎሳ ቡድን መረጃ
አያስፈልግም።
9. ፍርማ. በሃዋይ ለመምረጥ
የምያስፈልጎት፡
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• የሃዋይ ስተት ነዋሪ መሆን
• ብያነስ 18 ዓመት መሆን (ለመምረጥ
በምርጫዉ ወቅት 18 ዓመት መሆን
አለቦት)
• በወንጀል ጥፋተኛነት እስር ቤት
ያልገቡ
• በፍርድ ቤት እንደ ”የአይምሮ ብቃት
የለላቸዉ” ያልተፈረዱ 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Office of Elections  
State of Hawaii  
802 Lehua Avenue 
Pearl City, HI 96782 

አይዳሆ 
የተከለሰበት ቀን:  06-27-2022

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫዉ 25 ቀናት 
በፍት 

6. የመታወቂያ ቁጥር - በአይዳሆ የትራንስፖርት
መምሪያ ከተሰጠዎ የመንጃ ፍቃድ ካርድ ወይም
የግዛት መታወቂያ ካርድዎ ላይ ያለውን ቁጥር
ያስገቡ። እነዚህ ካርዶች ከሌሉዎት የማህበራዊ
ዋስትና ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን 4 አሀዞች ያስገቡ።
7. የፓርቲ ምርጫ - የፖለቲካ ፓርቲው ግልጽ
የመጀመሪያ ምርጫ እንዲካሄድ ካልመረጠ በስተቀር
በፓርቲ የመጀመሪያ ምርጫ ላይ የመሳተፍ ፍላጎት
ካለዎት ከፖለቲካ ፓርቲው ጋር ግንኙነት ሊኖርዎት
ይገባል።

8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶ ቦታ ይተዉት

9. ፍርማ. በአይዳሆ ለመመዝገብ የሚያስፈልጎት:
•የ ዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• ከምርጫው ቀን በፊት ለ 30 ቀናት በአይዳሆ እና
በከተማዉ ውስጥ መኖር



የግዛት መመሪያዎች 

8 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

• ብያነስ 18 ዓመት መሆን

• በከባድ ወንጀል ያልተፈረደበት ፣ እና ወደ
ዜግነት መብቶች ያልተመለሱ ፣ ወይም
በወንጀል ጥፋተኛነት እስር ቤት ውስጥ
ያልሆነ

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Secretary of State 
P.O. Box 83720 State Capitol Bldg. 
Boise, ID 83720‑0080 

የተከለሰበት ቀን: 09-03-2019 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — የመስመር ላይ 
ምዝገባ ከምርጫው በፊት እስከ 16 ቀናት 
ድረስ የሚገኝ ሲሆን በአካል መመዝገብ 
አስከ ምርጫዉ ቀን ድረስ ይገኛል። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - ኢሊኖይ የመንጃ
ፈቃድ (ወይም የግዛት መታወቂያ ካርድ)
ወይም የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር
የመጨረሻዎቹን 4 አሃዞች ይፈልጋል።
እነዝህን ሰነዶች የሌላቸው ፣ እና ቀደም ሲል
በኢሊኖይስ ውስጥ ላልተመዘገቡ ሰዎች ፣
በምዝገባ ቅጽ ውስጥ ያለው ደብዳቤ ከሌላ
የመታወቂያ መረጃ ቅጂ ጋር አብሮ መሆን
አለበት - በዚህ ማመልከቻ ፣ ወይም (i)
የአሁኑ እና ትክክለኛ የፎቶ መታወቂያቅጂ
መላክ አለብዎት ፣ ወይም (ii) አሁን
የምገለገሉበትን ሂሳብ ቅጂ ፣ የባንክ
መግለጫ ፣ የመንግስት ቼክ ፣ የደመወዝ ቼክ
፣ ወይም የመራጮች ስም እና አድራሻ
የሚያሳይ የመንግስት ሰነድ። ከላይ
የሚፈለገውን መረጃ ካልሰጡ ፣ ከዚያ
ለምርጫ አስፈፃሚዎች (i) ወይም (ii)
እንዲያቀርቡ ይጠየቃሉ
በድምጽ መስጫ ቦታ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ
ድምጽ ሲሰጡ ከላይ ተገልጾአል፡፡
7. የምርጫ - ባዶውን ይተው። ልዩነት - ለዋና
ምርጫዎች ፣ አንድ መራጭ በሕዝብ
ጥያቄዎች ላይ ብቻ ድምጽ ለመስጠት
ካልፈለገ ፣ የፓርቲ ምርጫ መታየት አለበት።

8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶ ቦታ
ይተዉት፡፡

9.ፍርማ. ፍርማ ያስፈልጋል፡፡ ከምዝገባ ፎርም
ፊርማ ከጠፋ ፣ ምዝገባዎ ያልተሟላ መሆኑን

ይነገርዎታል፡፡ 

በኢሊኖይ ለመመዝገብ የምያስፈልጎት: 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• ከሚቀጥለው ምርጫ ቢያንስ ከ 30 ቀናት
በፊት  የኢሊኖይስ እና የምርጫ ቀጠናዎ
ነዋሪ መሆን
• በሚቀጥለው አጠቃላይ ምርጫ ወይም
በተጠናከረ ምርጫ ላይ ወይም ከዚያ በፊት 
ቢያንስ 18 ዓመት መሆን 
• በማንኛውም ወንጀል ጥፋተኛነት
ምክንያት በማንኛውም ቅጣት ወይም በእስር
ቤት ዉስጥ ያልሆነ
• በሌላ ቦታ የመምረጥ መብትን
የማይጠይቁ
ቅድመ ምዝገባ እድምያቸዉ 17 ለሆነ፡
ኢሊኖይስ በአጠቃላይ ምርጫ ወይም ከዚያ
በፊት 18 ዓመት ለምሆን የ 17 ዓመት ሰው
ምዝገባን ይፈቅዳል
(ወይም የተጠናከረ ምርጫ ፣ ለከተማ ፣
ለመንደር፣ ለት / ቤት ቦርድ እና ለሌሎች
የአከባቢ ጽ / ቤቶች ያልተለመደ ዓመታዊ
ምርጫ) ለሚቀጥለው አጠቃላይ ምርጫ
(ወይም የተጠናከረ ምርጫ) እጩዎችን
በሚያቀርብበት አጠቃላይ የመጀመሪያ ደረጃ
(ወይም የተዋሃደ የመጀመሪያ ደረጃ) ውስጥ
ለምመዝገብ እና ድምጽ ለምሰጥ፡፡

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
State Board of Elections 
2329 S. MacArthur Boulevard 
Springfield, IL 62704 
ዳራ 

የተከለሰበት ቀን፡ 03-01-2006 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ከምርጫው 29 
ቀናት በፊት። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የግዛትዎ
የመራጮች መታወቂያ ቁጥር የእርስዎ
አሥር አሃዝ ኢንዲያና የተሰጠ የመንጃ
ፈቃድ ቁጥር ነው። የኢንዲያና የመንጃ
ፈቃድ ከሌለዎት የማኅበራዊ ዋስትና
ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች
ያቅርቡ። እባክዎን የትኛው ቁጥር
እንደቀረበ ያመልክቱ። (የኢንዲያና ኮድ
3‑7‑13‑13)

7. የፓርቲ ምርጫ - ባዶውን ይተው።

8. ዘር ወይም የዘር ቡድን - ባዶውን
ይተው።

9. ፊርማ - በኢንዲያና ውስጥ ለመመዝገብ
የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት

• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• ከሚቀጥለው ምርጫ በፊት ቢያንስ ከ 30
ቀናት በፊት በአከባብዉ መኖር
• በሚቀጥለው ጠቅላላ ምርጫ ቀን ቢያንስ
18 ዓመት መሆን
• በአሁኑ ጊዜ በወንጀል ጥፋተኛ እስር ቤት
ውስጥ ያለመሆን

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Election Division 
Office of the Secretary of State 302 
West Washington Street, Room 
E‑204 
Indianapolis, IN 46204‑2743 

የተከለሰበት ቀን: 10-31-2020 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — - አጠቃላይ 
ምርጫ ከሆነ ከምርጫው 10 ቀናት 
በፊት በ5 00 ሰዓት መቅረብ አለበት ፤ 
ከሌሎች ሁሉ 11 ቀናት በፊት።* 
ከምርጫ በፊት ከ 15 ወይም ከዚያ 
በላይ ቀናት በፖስታ የተለጠፉ 
የምዝገባ ቅጾች የጊዜ ገደቡ ካለፈ በኋላ 
ብመጡ እንኳን በሰዓቱ እንደመጣ 
ይቆጠራሉ። 

*ከላይ ያለውን የመራጮች ምዝገባ ቀነ -
ገደቦችን ማሟላት ካልቻሉ የምርጫ ቀን
ምዝገባ መመሪያዎችን በመከተል መመዝገብ
እና ድምጽ መስጠት ይችላሉ። በአዮዋ
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድህረ-ገጽ ላይ
እነዚህን ማግኘት ይችላሉ-:
https://sos.iowa.gov/
elections/voterinformation/edr. html.

ኢሊኖይ

ኢንዲያና 

አዮዋ 



የግዛት መመሪያዎች

9 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የመታወቂያ ቁጥር
ካለዎት፣የእርስዎ የአዮዋ የመንጃ ፈቃድ 
ቁጥር (ወይም አይዋ ያለመንዳት መለያ 
ቁጥር) ነው ፣ ካልሆነ የማህበራዊ ዋስትና 
ቁጥርዎ የመጨረሻዎቹ አራት አሃዞች 
ያስገቡ። 
*እርስዎ የሚሰጡት የመታወቂያ ቁጥር
በአዮዋ የትራንስፖርት መምሪያ ወይም 
በማኅበራዊ ዋስትና አስተዳደር 
ይረጋገጣል። 
7. የፓርቲ ምርጫ - በዚያ የመጀመሪያ
ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ አስቀድመው 
በአንድ መመዝገብ ይችላሉ ፣ ግን 
አያስፈልግዎትም። በመጀመሪያው የምርጫ 
ቀን በምርጫው ላይ የፓርቲው አባልነትን 
መለወጥ ወይም ማወጅ ይችላሉ። 
8. ዘር ወይም የዘር ቡድን - ባዶውን
ይተው። 
9. ፊርማ - በአዮዋ ውስጥ ለመመዝገብ
የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• የአዮዋ ነዋሪ መሆን
• ቢያንስ 17 ዓመት መሆን ፤ በምርጫው
ቀን ወይም ከዚያ በፊት አንድ ሰው 
ዕድሜው 18 ዓመት ከሆነ ድምጽ ሊሰጥ 
ይችላል። የአንደኛ ደረጃ ምርጫን 
በተመለከተ በተጓዳኙ መደበኛ ምርጫ ላይ 
ወይም ከዚያ በፊት 18 ዓመት ከሆነ አንድ 
ሰው ድምጽ መስጠት ይችላል። 
• በከባድ ወንጀል ተፈርዶበት ወይም
መብትዎ እንዲመለስ ያልተደረገ 
• በአሁኑ ጊዜ በፍርድ ቤት “የመምረጥ
ብቃት የለውም” ተብሎ ያልተፈረደበት 
• ከአንድ ቦታ በላይ የመምረጥ መብትን
ላለመጠየቅ 
• በማንኛውም ቦታ የመምረጥ መብትዎን
መተዉ 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Elections Division 
Office of the Secretary of State 
Lucas Building‑1st Floor 
321 E. 12th Street 
Des Moines, IA 50319 

ካንሳስ 
የተከለሰበት ቀን: 10-25-2013 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ከምርጫው 21 
ቀናት በፊት በፖስታ ታሽጎ ምልክት 
የተደረገ ወይም የተሰጠ 

6. የመታወቂያ ቁጥር ። የተጠናቀቀው
የመራጮች ምዝገባ ቅጽዎ በስተት 
የተሰጠዎትን የመንጃ ፈቃድ ቁጥር ወይም 
ያለመንዳት መታወቂያ ቁጥር መያዝ 
አለበት። የመንጃ ፍቃድ ወይም ያለመንዳት 
መታወቂያ ካርድ ከሌለዎት የማህበራዊ 
ዋስትና ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን አራት 
አሃዞች ማካተት አለብዎት፡፡ የመንጃ ፈቃድ 
ወይም ያለመንዳት መታወቂያ ካርድ ወይም 
የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ከሌለዎት 
እባክዎን በቅጹ ላይ “የለም” ብለው ይፃፉ። 
ልዩ መለያ ቁጥር በግዛቱ ይመደባል። 
እርስዎ ያቀረቡት ቁጥር ለአስተዳደር 
ዓላማዎች ብቻ የሚውል እንጅ ለሕዝብ 
አይገለጽም (KSA 25-2309)። 
7. የፓርቲ ምርጫ። በዚያ የመጀመሪያ
ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ 
ለመሳተፍ ከፈለጉ በፓርቲው መመዝገብ 
አለብዎት። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶውን
ይተው። 
9. ፍርማ - በካንሳስ ለመመዝገብ ማድረግ
የለቦት 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• የካንሳስ ነዋሪ መሆን
• በሚቀጥለው ምርጫ 18 ይሁኑ
• በከባድ ወንጀል ከተፈረደባቸው የቅጣት
ውሎችን ያጠናቀቁ ፤ በወንጀል ጥፋተኛነት 
ቅጣትን የተፈረደበት ሰው ድምጽ 
ለመስጠት ብቁ አይደለም 
• በማንኛውም ቦታ ወይም በሌላ ስም
የመምረጥ መብትን አይጠይቁ 
• ብቃት ባለው ፍርድ ቤት ድምጽ
ከመስጠት ያልተገለሉ

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Secretary of State 
1st Floor, Memorial Hall 120 SW 
10th Ave. 
Topeka, KS 66612‑1594 

የተከለሰበት ቀን: 03-01-2006 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ከምርጫው 29 
ቀናት በፊት። 

6. የመታወቂያ ቁጥር። የእርስዎ ሙሉ
የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ያስፈልጋል። 
ለአስተዳደር ዓላማዎች ብቻ ጥቅም ላይ 
የሚውል እና ለሕዝብ አይለቀቅም (KRS 
116.155)። የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥርን 
ባለማካተቱ ማንም ሰው የመመዝገብ 
መብቱን አይነፈግም። 
7. የፓርቲ ምርጫ። በዚያ የመጀመሪያ
ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ 
ለመሳተፍ ከፈለጉ በፓርቲው መመዝገብ 
አለብዎት። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶውን
ይተው። 
9. ፍርማ. በኬንታኪ ለመመዝገብ
የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• የኬንታኪ ነዋሪ መሆን
• ከምርጫው ቀን ቢያንስ ለ 28 ቀናት
የካውንቲ ነዋሪ መሆን 
• በሚቀጥለው ጠቅላላ ምርጫ ላይ ወይም
ከዚያ በፊት 18 ዓመት መሆን 
• የተከሰሰ ወንጀለኛ አለመሆን ወይም
በከባድ ወንጀል ከተከሰሱ የሲቪል 
መብቶችዎ በአስፈፃሚ ይቅርታ መመለስ 
አለባቸው። 
• በፍርድ ቤት ውስጥ “የአዕምሮ ብቃት
የጎደለው” ተብሎ ያልተፈረዱ 
• ከኬንታኪ ውጭ በማንኛውም ቦታ
የመምረጥ መብት የማይጠይቁ ከሆነ 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
State Board of Elections 140 Walnut 
Street Frankfort, KY 40601‑3240 

ኬንታኪ 
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ሉዊዚያና 
የተከለሰበት ቀን: 02-28-2019 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ከምርጫው 30 
ቀናት በፊት። 

6. የመታወቅያ ቁጥር- ከተሰጠዎ
የሉዊዚያና የመንጃ ፈቃድ ቁጥር ወይም 
የሉዊዚያና ልዩ የመታወቂያ ካርድ ቁጥር 
መስጠት አለብዎት። ካልተሰጠ ፣ 
የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን ቢያንስ 
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች መስጠት 
አለብዎት ፤ ከተሰጠ። ሙሉ የማህበራዊ 
ዋስትና ቁጥር በፈቃደኝነት ሊሰጥ 
ይችላል። አመልካቹ የሉዊዚያና መንጃ 
ፈቃድ ፣ የሉዊዚያና ልዩ መታወቂያ ካርድ 
ወይም የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ከሌለው 
አመልካቹ ከሚከተሉት ነገሮች ውስጥ 
አንዱን ከማመልከቻው ጋር ማያያዝ 
አለበት (ሀ) የአሁኑ እና ትክክለኛ የፎቶ 
መታወቂያ ቅጂ ፤ ወይም (ለ) የአሁኑ 
የፍጆታ ሂሳብ ቅጂ ፣ የባንክ መግለጫ ፣ 
የመንግስት ቼክ ፣ የደመወዝ ቼክ ፣ ወይም 
የአመልካቹን ስም እና አድራሻ የሚያሳይ 
ሌላ የመንግስት ሰነድ። የመዝጋቢው 
ወይም የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ 
የተመዘገበውን የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር 
አይገልጽም ወይም የተመዘገቡ መራጮችን 
የማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮች በንግድ 
ዝርዝሮች (R.S. 18: 104 እና 154 ፤ 42 
U.S.C. § 405) ላይ አያሰራጭም። 
7. የፓርቲ ምርጫ - የ አባልነት ካልዘረዘሩ
በፕሬዚዳንታዊ ምርጫ የመጀመሪያ ደረጃ 
እና የፓርቲው ኮሚቴ ምርጫዎች ላይ 
ድምጽ መስጠት ላይችሉ ይችላሉ። ለሌላ 
ምርጫ የፖለቲካ አባልነት አያስፈልግም። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ይህንን ሳጥን
ማጠናቀቅ እንደ አማራጭ ነው። ሳጥን 8 
(በገጽ 2 ላይ) በትግበራ መመሪያዎች ስር 
የምርጫዎችን ዝርዝር ይመልከቱ።

9. ፊርማ - በሉዊዚያና ውስጥ ለመመዝገብ
ማድረግ ያለቦት 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• የሉዊዚያና ነዋሪ መሆን (የነርሲንግ
መኖሪያ ወይም የአዛውንቶች ቤት ወይም 
የቤት አድራሻ ለመጠቀም ሊመርጥ 
ከሚችል በአረጋውያን መንከባከቢያ ቤት 
ወይም በአዛውንት ቤት ውስጥ ያለ ነዋሪ 
ካልሆነ ፣ የመኖሪያ አድራሻ ነፃ መሆንን 
የሚጠይቁበት አድራሻ መሆን አለበት 
የመኖሪያ ቤት ነፃ የሆነበት። የኮሌጅ ተማሪ 
በትምህርት ቤት በሚቆይበት ጊዜ የቤት 
አድራሻውን ወይም አድራሻውን ለመጠቀም 
ሊመርጥ ይችላል።) 
• በሉዊዚያና መንጃ ፈቃድ ማመልከቻ
ወይም በመራጮች ጽ/ ቤት መመዝገብያ 
በአካል ለመምረጥ ከተመዘገቡ ቢያንስ 17 
ዓመት (16 ዓመት ከሆነ) ፣ እና ለመምረጥ 
ከሚቀጥለው ምርጫ በፊት 18 ዓመት 
መሆን 
• በወንጀል ጥፋተኛነት በእስራት ትዕዛዝ
ስር መሆን የለቦትም ፤ ወይም በእንደዚህ 
ዓይነት ትዕዛዝ ስር መሆን የለቦትም 
(1) በትእዛዙ መሠረት ባለፉት አምስት
ዓመታት ውስጥ አልታሰሩም እንድሁም 
(2) በምርጫ ማጭበርበር ወይም በሌላ
የምርጫ ጥፋት በ R.S. 18: 1461.2 
• የመምረጥ መብትዎ ታግዶ በነበረበት
በአእምሮ ብቃት ማነስ ወይም ውስን 
ጣልቃ ገብነት በፍርድ ውሳኔ ስር አለመሆን 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Secretary of State 
Attention: Elections Division 
P.O. Box 94125 
Baton Rouge, LA 70804‑9125 

የተከለሰበት ቀን: 08-14-2012 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ክምርጫው 21 ቀናት 
አስቀድሞ ከደረሰ 

(or a voter may register in-person up 
to and including election day). 

6. የመታወቂያ ቁጥር። ትክክለኛ የሜይን
መንጃ ፈቃድ ቁጥርዎን መዘርዘር 
አለብዎት። የሚሰራ የሜይን መንጃ ፈቃድ 
ከሌለዎት ፣ የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን 
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች ማቅረብ 
አለብዎት። ከእነዚህ የመታወቂያ ዓይነቶች 
ውስጥ ሁለቱንም ያልያዙ መራጮች በዚህ 
ቦታ ውስጥ “የለም” ብለው መጻፍ 
አለባቸው። 
7. የፓርቲ ምርጫ- በዚያ የመጀመሪያ ምርጫ
፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ 
ከፈለጉ (በፖለቲካ ካልተፈቀደ በስተቀር) 
በፓርቲው መመዝገብ አለብዎት። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶ ቦታ
ይተዉት፡፡ 
9. ፍርማ - በሜይን ለመመዝገብ
የምያስፈልጎት: 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• ድምጽ ለመስጠት በሚፈልጉበት የሜይን
እና የአስተዳደሩ ነዋሪ ይሁኑ 

• ብያንስ 17 ዓመት መሆን አለቦት ለመምረጥ
18 ዓመት መሆን አለቦት) 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Elections Division Bureau of 
Corporations, 
Elections and Commissions 101 State 
House Station Augusta, ME 
04333‑0101 

የተከለሰበት ቀን: 06-26-2008 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ከምርጫው 21 ቀናት 
በፊት ከቀኑ 9 00 ሰዓት። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የአሁኑ ፣ የሚሰራ
የሜሪላንድ መንጃ ፈቃድ ወይም የሞተር 
ተሽከርካሪ አስተዳደር መታወቂያ ካርድ 
ካለዎት የመንጃ ፈቃዱን ወይም የመታወቂያ 
ቁጥሩን ማስገባት አለብዎት።  

ሜይን 

ሜሪላንድ 



የግዛት መመሪያዎች 

11 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

የአሁኑ ፣ የሚሰራ የሜሪላንድ መንጃ ፈቃድ 
ወይም የሞተር ተሽከርካሪ አስተዳደር 
መታወቂያ ካርድ ከሌለዎት ፣ የማኅበራዊ 
ዋስትና ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን 4 አሃዞች 
ማስገባት አለብዎት። ሆኖም ፣ እባክዎን 
ያስተውሉ ፣ ሙሉ የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥርዎን 
መግለፅ በፈቃደኝነት ነው። የምርጫ 
አስፈፃሚዎች ሙሉ የማኅበራዊ ዋስትና 
ቁጥርዎን እንዲጠይቁ የሚፈቅደው የሕግ 
ባለሥልጣን የምርጫ ሕግ አንቀጽ ፣ ክፍል 
3‑202 ፣ የተብራራ የሜሪላንድ ሕግ ነው። 
ቁጥሩ ለምዝገባ እና ለሌሎች አስተዳደራዊ 
ዓላማዎች ብቻ ጥቅም ላይ ይውላል። 
በምስጥር ይቀመጣል።  
7. የፓርቲ ምርጫ - በዚያ የመጀመሪያ ምርጫ
፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ 
በፓርቲው መመዝገብ አለቦት፡፡ 
8.ዘር  ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶ ቦታ
ይተዉት፡፡ 
9.ፈርማ - በሜሪላንድ ለመመዝገብ
የምጠበቅቦት: 
የአሜሪካ ዜጋ መሆን 

• የሜሪላንድ ነዋሪ መሆን
• በሚቀጥለው ጠቅላላ ምርጫ ቢያንስ 18
ዓመት ይሁኑ 
• ለአእምሮ ስንኩልነት በሞግዚት ስር
አለመሆን 
• ድምጽ በመግዛት ወይም በመሸጥ
ያልተፈረደቦት 
• በከባድ ወንጀል ያልተፈረደቦት ወይም
የለለዎት ፣ በፍርድ ቤት የታዘዘውን የእስራት 
ቅጣት ፣ ማንኛውንም የጥፋተኝነት ጊዜ ወይም 
የጥፋተኝነት ጊዜን ጨምሮ ያጠናቀቁ መሆን 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
State Board of Elections 
P.O. Box 6486 
Annapolis, MD 21401‑0486 

የተከለሰበት ቀን: 09-03-2019 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ— ከምርጫዉ 20 ቀናት 
በፍት፡፡ 

ለዚያ ምርጫ ብቁ ለመሆን የነዋሪነት 
ማረጋገጫ ማቅረብ አለብዎት። 
6.  የመታወቅያ ቁጥር. የተጠናቀቀው
የመራጮች ምዝገባ ቅጽ በእርስዎ ስተት 
የተሰጠ የመንጃ ፈቃድ ቁጥር በስተት የተሰጠ 
የግል መታወቂያ ካርድ ቁጥር መያዝ አለበት። 
የመንጃ ፈቃድ ወይም የግዛት የተሰጠ የግል 
መታወቂያ ካርድ ከሌለዎት የማህበራዊ 
ዋስትና ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን አራት 
አሃዞች ማካተት አለብዎት። የመንጃ ፈቃድ 
ወይም በመንግስት የተሰጠ የግል መታወቂያ 
ካርድ ወይም የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር 
ከሌለዎት እባክዎን በቅጹ ላይ “የለም” ብለው 
ይፃፉ። ልዩ መለያ ቁጥር በስቴቱ ይመደባል። 

7. የፓርቲ ምርጫ - ለመራጮች ምዝገባ
“የፓርቲ ምርጫ” አያስፈልግም። 
8. ዘር ወይም የዘር ቡድን-ባዶውን
ይተው። 
9. ፊርማ - በሚቺጋን ለመመዝገብ ማድረግ
ያለቦት፡ 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• በሚቀጥለው ምርጫ 18 ዓመት መሆን
• በሚቺጋን ነዋሪ እና በምርጫ ቀን ቢያንስ
የ30 ቀን የከተማዎ ወይም የከተማዎ ነዋሪ 
መሆን 
• ተፈርዶበት ከተፈረደበት በኋላ እስር ቤት
ውስጥ ያልሆኑ 
ማሳሰቢያ - አንድ መራጭ የሚቺጋን የመንጃ 
ፈቃድ (DL) ወይም የግል መታወቂያ (PID) 
ካለው ፣ የሚቺጋን ሕግ ተመሳሳይ አድራሻ 
ለመራጮች ምዝገባ እና ለ DL/PID ዓላማዎች 
እንዲውል ይፈልጋል። የዚህ ቅጽ አጠቃቀም የ 
DL/PID አድራሻዎን ይለውጣል። የሰተቱ ዋና 
ጻሀፊ ለ DL/ PID አዲስ አድራሻ ተለጣፊ 
ይልክልዎታል።

6. የመታወቂያ ቁጥር - ድምጽ ለመስጠት
ለመመዝገብ የፌዴራል ሕግ የመንጃ ፈቃድ 
ቁጥርዎን እንዲያቀርቡ ይጠይቃል። የአሁኑ 
እና ትክክለኛ የማሳቹሴትስ የመንጃ ፈቃድ 
ከሌለዎት የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን 
የመጨረሻዎቹን አራት (4) አሃዞች ማቅረብ 
አለብዎት። አንዳቸው ከሌሉ ፣ በሳጥኑ 
ውስጥ “የለም” ብለው መጻፍ አለብዎት እና 
ልዩ መለያ ቁጥር ይሰጥዎታል። 

7. የፓርቲ ምርጫ- በዚህ ሳጥን ውስጥ
ወይም የፖለቲካ ስያሜ ካልሰየሙ ፣ 
በተለምዶ ገለልተኛ ሆኖ እንደምጠራዉ 
ያልተመዘገቡ ሆነው ይመዘገባሉ። በፖለቲካ 
ስያሜ ያልተመዘገቡ እና ያልተመዘገቡ 
መራጮች በፓርቲው ቀዳሚ ምርጫዎች 
ላይ ድምጽ መስጠት ይችላሉ። 

8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶ ቦታ
ይተዉት፡፡ 
. ፊርማ - ማሳቹሴትስ ውስጥ ለመመዝገብ 
ማድረግ ያለቦት፡ 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• የማሳቹሴትስ ነዋሪ መሆን
• ቢያንስ 16 ዓመት መሆን (በምርጫ ቀን
ድምጽ ለመስጠት 18 ዓመት መሆን አለቦት) 
• ከምርጫ ጋር በተያያዘ በሙስና
ያልተጠረጠሩ 
• ድምጽ መስጠትን በተመለከተ በአሳዳጊነት
ስር መሆን የለባቸውም 
• በወንጀል ጥፋተኛነት በአሁኑ ጊዜ በእስር
ላይ ያልሆኑ 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Secretary of the Commonwealth 
Elections Division, Room 1705 One 
Ashburton Place 
Boston, MA 02108 

የተከለሰበት ቀን: 11-07-2019 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ— ከምርጫው ቢያንስ ከ 
15 ቀናት በፊት በፓስታ የታሸገ ፤ ወይም 
በምርጫ ቀን ከቀኑ 8፡00 ሰዓት ድረስ በአካል 
ለከተማዎ ወይም ለመንደሩዎ የንብረት ክፍል 
ያቅርቡ። 
በምርጫዉ በ 14 ቀናት ውስጥ ከተመዘገቡ ፣ 
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ማሳቹሴትስ 
ሚቺጋን 



የግዛት መመሪያዎች 

12 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
ይህንን የተጠናቀቀ ማመልከቻ በቀጥታ 
ለከተማዎ ወይም ለመንደሩ ንብረት 
ክፍል ኃላፍ ይላኩ ወይም ይዉሰዱ፡፡ 
በሚቺጋን.gov/Vote ላይ የከተማዎን 
ወይም የመንደሩዎን ንብረት ክፍል ኃላፍ 
አድራሻ ያግኙ። የከተማዎን ወይም 
የከተማዎን ጸሐፊ አድራሻ ማግኘት 
ካልቻሉ ወደዚህ ይላኩ - 

Michigan Department of State 
Bureau of Elections 
P.O. Box 20126 
Lansing, MI 48901‑0726 

የተከለሰበት ቀን: 12-31-2008 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — በ 5፡00 ሰዓት 
መድረስ አለበት፡፡ ከምርጫው 21 ቀናት 
በፊት (በተጨማርም በምርጫ ቦታዎች 
የምርጫ ቀን ምዝገባም አለ)። 
6. የመታወቂያ ቁጥር- ድምጽ ለመስጠት
ለመመዝገብ የሚኒሶታ መንጃ ፈቃድ ወይም
የግዛት መታወቂያ ቁጥር ማቅረብ
ይጠበቅብዎታል። የሚኒሶታ መንጃ ፈቃድ
ወይም የግዛት መታወቂያ ከሌለዎት
የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች ማቅረብ
ይኖርብዎታል። ሁለቱም ከሌሉ እባክዎን
በቅጹ ላይ “የለም” ብለው ይፃፉ።
7. የ ፓርቲ ምርጫ-ባዶውን ይተው።
8. ዘር ወይም የዘር ቡድን-ባዶውን ይተው።
9. ፊርማ. በሚኒሶታ ለመመዝገብ ማድረግ
ያለቦት፡
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• ከሚቀጥለው ምርጫ በፊት ለ 20 ቀናት
በሚኔሶታ ነዋሪ መሆን
• የመኖሪያ አድራሻዎ በምዝገባ ፎርም ላይ
በተሰጠው ቦታ መሆን
• በምርጫ ቀን ቢያንስ 18 ዓመት መሆን
• ቀደም ሲል በወንጀል ከተፈረደቦት ፣
የወንጀል ቅጣትዎ ጊዜው አልቋል ወይም
ተጠናቋል ፣ ወይም ከቅጣቱ ተለቀዋል

• የመምረጥ መብት በተሻረበት በፍርድ
ቤት ‑ የታዘዘ በጥበቃ ሥር መሆን የለበትም
• በሕጋዊ መንገድ ድምጽ ለመስጠት
በፍርድ ቤት ብቁ እንዳል ሆኑ
አልተፈረደቦትም።

Mailing address: 
Secretary of State 
60 Empire Drive, Suite 100 St. 
Paul, MN 55103‑1855 

ሚሲሲፒ 
የተከለሰበት ቀን: 05-07-2010 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ከምርጫዉ 30 
ቀናት በፍት፡፡ 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የአሁኑን እና
የሚሰራ የመንጃ ፈቃድ ቁጥርዎን ወይም
አንድ ከሌለዎት የማህበራዊ ዋስትና
ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች
ማቅረብ ይጠበቅብዎታል።
7. የፓርቲ ምርጫ - ሚሲሲፒ የ ምዝገባ
የለውም። ስለዚህ፣ በዚያ ተቀዳሚ ምርጫ ፣
ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ
በፓርቲው መመዝገብ የለብዎትም።
8. ዘር ወይም የዘር ቡድን - ባዶውን
ይተው። 
9. ፊርማ። በሚሲሲፒ ለመመዝገብ ማድረግ
ያለቦት፡
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• ድምጽ መስጠት ከሚፈልጉበት ምርጫ
30 ቀናት በፊት በሚሲሲፒ እና እርስዎ
በተመዘገቡበት አከባብ (እና ከተማ ፣
የሚመለከተው ከሆነ) ነዋር መሆን
• ድምጽ መስጠት በሚፈልጉበት አጠቃላይ
ምርጫ ጊዜ 18 ዓመት መሆን
• በግድያ ፣ በመድፈር ፣ በጉቦ ፣ በስርቆት ፣
በእሳት በማቃጠል ፣ ገንዘብን ወይም
ዕቃዎችን በሐሰት በማስመሰል ፣ በሐሰት ፣
በሐሰተኛ ፣ በማጭበርበር ፣ በትጥቅ ዝርፊያ
፣ በግፍ ፣ በወንጀል መጥፎ ቼክ ፣ በከባድ
ሱቅ በመዝረፍ ፣ በመዝረፍ ፣ የተሰረቀ
ንብረት በመቀበል ፣ በመዝረፍ ፣ የእንጨት
እንግልት ፣ የሞተር ተሽከርካሪ በሕገወጥ
መንገድ መውሰድ ፣ በሕግ የተደፈረ
አስገድዶ መድፈር ፣ የመኪና ጠለፋ ፣

ወይም ሁለት ሚስቶች ባንደ ማግባት 
ወንጀል አልተከሰሱም ፣ ወይም በሕግ 
በተደነገገው መሠረት መብቶችዎ 
ተመልሰዋል። 
• በፍርድ ቤት ለመምረጥ አዕምሮ ብቁ
እንዳልሆኑ ያልተገለጸ መሆን

ማሳሰቢያ - የግዛቱ ሕግ በ 1998 በፌዴራል 
የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እና በ 2000 በክልል 
ሕግ ተለውጧል። አሁን ቅጹን ለሁሉም 
የግዛት እና የፌዴራል መስሪያ ቤቶች ድምጽ 
ለመስጠት ምዝገባ እንቀበላለን። 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Secretary of State 
P.O. Box 136 
Jackson, MS 39205‑0136 

የተለምዶ የአከባቢው አድራሻዎች፡ 
የተጠናቀቀዉን ማመልከቻዎትን 
ለሚኖሩበት አከባብ ወረዳ የንብረት ክፍል 
ኃላፍ/መዝጋብ መመለስ ይችላሉ። የተሟላ 
አከባብ ወረዳ የንብረት ክፍል 
ኃላፍ/መዝጋብ ዝርዝር በሚሲሲፒ ድህረ-
ገጽ www.sos.ms.gov ላይ ይገኛል፡፡ 

ሚዙሪ 
የተከለሰበት ቀን: 09-12-2006 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው 28 
ቀናት በፊት። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የተጠናቀቀው
የመራጮች ምዝገባ ቅጽ በእርስዎ ግዛት
የተሰጠ የመንጃ ፈቃድ ቁጥር መያዝ
አለበት። የተጠናቀቀው የመራጮች ምዝገባ
ቅጽዎ የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች ማካተት
አለበት። (ክፍል 115.155 ፣ RSMo)። የመንጃ
ፈቃድ ወይም የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር
ከሌለዎት እባክዎን በቅጹ ላይ “የለም”
ብለው ይፃፉ። ልዩ መለያ ቁጥር በስቴቱ
ይመደባል። በዚህ ክፍል ስር የቀረቡ
ማናቸውም የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች ፣
የህትመት ውጤቶች ወይም የመልዕክት
መለያዎች የስልክ ቁጥሮችን እና የመራጮች
ማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮችን ማካተት
የለባቸውም። (ክፍል 115.157 ፣ RSMo)

ሚኔሶታ 



የግዛት መመሪያዎች 

13 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

የመልዕክት አድረሻ፡ 
Secretary of State 
P.O. Box 1767 
Jefferson City, MO 65102‑1767 

ሞንታና 

የተከለሰበት ቀን: 11-07-2019 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - መደበኛ ምዝገባው 
ከምርጫው 30 ቀናት በፊት ይዘጋል፣ 
ሆኖም ግን አሁንም መመዝገብ እና 
በምርጫው ድምጽ መስጠት የሚችሉት 
በካውንቲዎ የምርጫ ቢሮ ወይም 
በተዘጋጀው ቦታ ከምርጫው አንድ ቀን 
በፊት እስከ ቀትር ድረስ መመዝገብ 
ይችላሉ። 

6. የመታወቂያ ቁጥር። የእርስዎን የሞንታና
(MT) የመንጃ ፍቃድ ቁጥር፣ MT 
የመታወቂያ (ID) ካርድ ቁጥር፣ ወይም 
የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥርዎ (SSN) 
የመጨረሻዎቹ 4 አሃዞች ማቅረብ አለቦት። 
ከዚህ ቀደም ያሉትን የመታወቂያ ቅጾች 
ማቅረብ ካልቻሉ፣ ሲመዘገቡ የዩናይትድ 

ስቴትስ ፓስፖርት፣ የሞንታና የጎሳ 
መታወቂያ ካርድ፣ የውትድርና መታወቂያ 
ካርድ ወይም የሞንታና በድብቅ መሳሪያ 
የመያዝ ፍቃድ ማቅረብ ይችላሉ። ወይም 
የፎቶ መታወቂያ ያቅርቡ፣ የሚከተሉትን 
የሚያካትት ነገር ግን በነዚህ ያልተገደበ፡ 
ስምዎ ያለበት የትምህርት ቤት ዲስትሪክት 
ወይም የድህረ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ፎቶ 
መታወቂያ፣ እና የአሁኑ የፍጆታ ክፍያ፣ 
የባንክ መግለጫ፣ የደመወዝ ክፍያ፣ 
የመንግስት ቼክ ወይም ሌላ ስምዎን እና 
ወቅታዊ አድራሻዎን የሚያሳይ የመንግስት 
ሰነድ፡፡ *የመራጮች ምዝገባ መታወቂያ ላይ 
መረጃ ለማግኘት እባክዎ https ://sos 
mt.gov /voter-id/voter-registration-id-
options/ ይጎብኙ። 

7. የፓርቲ ምርጫ- በማንኛውም ምርጫ
ለመሳተፍ ሞንታና የፓርቲ ምዝገባን 
አይጠይቅም። 

8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን። ባዶውን
ይተው። 

9. ፊርማ - በሞንታና ውስጥ
ለመመዝገብ የሚከተሉትን ማድረግ 
አለብዎት 

7. የፓርቲ የፓርቲ ምርጫ። በዚያ
የመጀመሪያ ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም 
ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ በፓርቲው 
መመዝገብ የለብዎትም። 
8. ዘር ወይም የዘር ቡድን - ባዶውን
ይተው። 
9. ፊርማ። በሚዙሪ ውስጥ ድምጽ
ለመስጠት ማድረግ ያለቦት 

• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• የሚዙሪ ነዋሪ መሆን
• ዕድሜዎ ቢያንስ 17‑1/2 ዓመት
(ለመምረጥ 18 ዓመት መሆን አለብዎት) 
መሆን
• በወንጀል ከተፈረደበት በኋላ በአመክሮ
ወይም በፔሮል ላይ አለመሆን 
እስከመጨረሻው ከእንደዚህ ዓይነቱ 
የሙከራ ጊዜ ወይም እስራት እስኪያልቅ 
ድረስ ከምርጫ መብት ጋር በተገናኘ ከባድ 
ወንጀል ወይም ጥፋተኛ ተብሎ ያልተከሰሱ 
• በማንኛውም የህግ ፍርድ ቤት ብቁ
እንዳልሆኑ ያልተፈረደቦት 
• በእስራት ቅጣት ስር ያልሆኑ

 

• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• በምርጫው ወይም ከዚያ በፊት ቢያንስ
18 ዓመት መሆን 
• ከሚቀጥለው ምርጫ በፊት ቢያንስ ለ
30 ቀናት ድምጽ ለመስጠት በሚፈልጉበት 
የሞንታና እና አከባብዉ ነዋሪ መሆን 
• በወንጀል ጥፋተኛነት በወንጀል ተቋም
ውስጥ አለመሆን 
• በአሁኑ ወቅት አእምሮአቸው የጎደለው
ተብለዉ በፍርድ ቤት ያልተወሰነባቸዉ 
• በአሁኑ ጊዜ እነኝን መስፈርት ካላሟሉ
በሚቀጥለው የምርጫ ቀን ያሟሉ 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
የተጠናቀቀውን የምዝገባ ቅፅ ለአካባቢዎ 
ካውንቲ ምርጫ ቢሮ ይላኩ። የካውንቲው 
አድራሻ መረጃ በሞንታና ሰክረተሪ ኦፍ 
ስቴት ድረ-ገጽ ላይ ሊገኝ ይችላል፡ 
Election-Officials-Master-EmailList 
(sosmt.gov) የካውንቲዎን ምርጫ ቢሮ 
ለማግኘት ከተቸገሩ፣ ለእርዳታ የሞንታና 
የስቴት ሰክሪተሪ እና የመራጮች አገልግሎት 
ክፍልን በ (888) 884-8683 ወይም 
(406) 444-9608፣ ወይም በኢሜል

soselections@mt.gov ላይ በመላክ 
ያነጋግሩ። (ማስታወሻ፡ ምዝገባዎች ወደ 
ሞንታና የእስተት ሰክረተሪ ፅህፈት ቤት 
ሊላኩ ይችላሉ፣ነገር ግን ሊዘገዩ የሚችሉ 
ነገሮችን ለማስቀረት፣የተጠናቀቀውን 
የመራጮች ምዝገባ ማመልከቻ በቀጥታ 
ወደ ካውንቲዎ የምርጫ ቢሮ እንዲመልሱ 
እንመክራለን።) 

   Secretary of State’s Office 
P.O. Box 202801 Helena, MT 
59620‑2801 

የተከለሰበት ቀን: 03-08-2018 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው በፊት 
ሦስተኛው ዓርብ (ወይም ከምርጫው 
በፊት በሁለተኛው ዓርብ በ 6 ሰዓት 
ደርሷል)። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የኔብራስካ የመንጃ
ፈቃድ ቁጥር ማቅረብ አለብዎት። 
የኔብራስካ የመንጃ ፈቃድ ቁጥር ከሌለዎት 
የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን 
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች መዘርዘር 
አለብዎት። 
7. የፓርቲምርጫ- በዚያ የመጀመሪያ
ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ 
ለመሳተፍ ከፈለጉ በፓርቲው መመዝገብ 
አለብዎት። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን- ባዶውን
ይተው። 

 9 ፊርማ። በኔብራስካ ለመመዝገብ 
የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት 

ነብራስካ 

• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• የነብራስካ ነዋሪ መሆን
• ከኖቬምበር የመጀመሪያ ሰኞ በኋላ
በመጀመሪያው ማክሰኞ ወይም ከዚያ በፊት 
ቢያንስ 18 ዓመት የሞላቸው ወይም 18 
ዓመት የሆነዉ 



የግዛት መመሪያዎች 

14 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

• በወንጀል ያልተፈረደበት ፣ ወይም
ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ ፣ ማንኛውም የወንጀል 
ጊዜን ጨምሮ የወንጀል ቅጣትዎን ከጨረሱ 
ቢያንስ ሁለት ዓመት መሆን፡፡ 
• የአዕምሮ ብቃት እንደሌለው በይፋ
አልተገኘም 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Nebraska Secretary of State Suite 
2300, State Capitol Bldg. Lincoln, 
NE 68509‑4608 

ኔቫዳ 
የተከለሰበት ቀን: 05-01-2020 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - የመራጮች በፓስታ 
ወይም በአካል ምዝገባ የጊዜ ገደብ 
ከማንኛውም አራተኛው ማክሰኞ 
የመጀመሪያ ደረጃ ማርጫ ወይም 
አጠቃላይ ምርጫ በፊት ነዉ ። ይህ (1) 
የፖስታ ምዝገባ ማመልከቻ በፖስታ ላይ 
ምልክት መደረግ አለበት፤ ወይም (2) 
አንድ ሰው አከባብዉ ንብረት ክፍል 
ጽ/ቤት/ የመራጮች ምዝገባ ቢሮ በአካል 
መምጣት አለበት። 
www.RegisterToVoteNV.gov ላይ 
የመስመር ላይ የመራጮች ምዝገባ ቀነ -
ገደብ ከአንደኛ ወይም አጠቃላይ ምርጫ 
በፊት ሐሙስ ነው። የመራጮች ምዝገባ 
ቀነ -ገደቦችን ያመለጣቸዉ ብቁ የሆኑ 
መራጮች በምርጫ ጣቢያው ወይም 
በምርጫ ቀን ወይም ከዝያ በፍት በአካል 
በመምጣት መመዝገብ ይችላሉ። 

6. የመታወቂያ ቁጥር። በዲኤምቪ
የተሰጠዎት ከሆነ የኔቫዳ የመንጃ ፈቃድ 
ቁጥር ወይም የኔቫዳ መታወቂያ ካርድ ቁጥር 
ማቅረብ አለብዎት። የሚሰራ የኔቫዳ የመንጃ 
ፈቃድ ወይም የኔቫዳ መታወቂያ ካርድ 
ከሌለዎት የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን 
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች ማቅረብ 
አለብዎት።የሚሰራ የኔቫዳ የመንጃ ፈቃድ 
ወይም የኔቫዳ መታወቂያ ካርድ ወይም 
የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር ከሌለዎት ፣ 
እባክዎን ልዩ መለያ እንዲመደቡልዎት 
የአከባብዉን የንብረት ክፍል ኃላፍ/ 
የመራጮች መዝጋቢን ያነጋግሩ።

7. የፓርቲ ምርጫ። በዚያ የመጀመሪያ
ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ 
ከፈለጉ በዋና ፓርቲ መመዝገብ አለብዎት። 
በአነስተኛ የፖለቲካ ወይም ከፓርቲው 
ባልሆነ አባልነት ከተመዘገቡ ፣ ለዋና 
ምርጫው ከፓርቲው ወገን ያልሆነ ድምጽ 
ይሰጥዎታል። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን። ባዶውን
ይተው። 
9. ፊርማ. በኔቫዳ ውስጥ ለመመዝገብ
ማድረግ ያለቦት 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን ፤
• በሚቀጥለው ምርጫ ቀን የ 18 ዓመት
መሆን፣ 
• በኔቫዳ ግዛት ፣ በአከባብዉ ውስጥ ፣
ቢያንስ ለ 30 ቀናት እና በአከባቢዎ 
ከሚቀጥለው ምርጫ በፊት ቢያንስ ከ 10 
ቀናት በፊት ያለማቋረጥ መኖር ፤ 
• በወንጀል ጥፋተኛነት በአሁኑ ጊዜ
የእስራት ጊዜ ፍርድ የጨረሱ ፤ 
• የአዕምሮ ብቃት እንደሌለው በፍርድ ቤት
ያልተወሰነበት ፤ እና 
• እንደ ህጋዊ መኖሪያዎ ሌላ ቦታ
የማይጠይቁ፡፡ 

ለ 17 ዓመት ታዳጊዎች ቅድመ-ምዝገባ  
 ዕድሜው 17 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ 
የሆነ ግን ከ 18 ዓመት በታች የሆነ እና 
በኔቫዳ ውስጥ ለመምረጥ ሁሉንም ሌሎች 
ብቃቶች የሚያሟላ አንድ ሰው ለመምረጥ 
ለመመዝገብ የሚገኝበትን ማንኛውንም 
ዘዴ በመጠቀም አስቀድሞ ለመመዝገብ 
ይችላል። ድምጽ ለመስጠት በቅድሚያ 
የተመዘገበ ሰው በ 18 ኛው የልደት ቀኑ 
ላይ የተመዘገበ መራጭ ይሆናል። 

የወንጀል ጥፋቶች - በወንጀል የተከሰሰ 
ማንኛውም የኔቫዳ ነዋሪ ግለሰቡ ከእስር ቤት 
ሲለቀቅ ወዲያውኑ የመምረጥ መብቱ  
ይመለስለታል። ከግለሰቡ የሚጠበቅ የጥበቃ 
ጊዜ ወይም የምያደርገዉ ነገር የለም።

የወንጀሉ ምድብ ምንም ይሁን ምን ግለሰቡ 
ከእስር ከተለቀቀ በኋላ የድምፅ መስጫ 
መብቶችን መልሶ ማግኘቱ ወዲያውኑ ነው ፣ 
ግለሰቡ አሁንም ቢሆን በቅጣት ወይም 
በአመክሮ ላይ ብሆንም ማለት ነዉ። የምርጫ 
መብቶችን መልሶ ማቋቋም በተመለከተ 
ተጨማሪ መረጃ በኔቫዳ ዋና ጻሐፍ ድህርገጽ: 
www.nvsos.gov ላይ ይገኛል፡፡ 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Secretary of State Elections Division 
101 North Carson Street, Suite 3 
Carson City, NV 89701‑4786 

የመራጮች ምዝገባ ማመልከቻዎች ከላይ 
ባለው አድራሻ ወደ የመንግስት ፀሐፊ ጽ / 
ቤት ሊመለሱ ይችላሉ ፣ ነገር ግን ሊከሰቱ 
የሚችሉ መዘግየቶችን ለማስቀረት ፣ 
የተጠናቀቀውን የመራጮች ምዝገባ 
ማመልከቻዎን በቀጥታ በአከባቢዎ የካውንቲ 
የምርጫ ባለሥልጣን እንዲመልሱ 
ይመከራሉ። 

የካባቢያዊ ካውንቲ አድራሻዎች - የምዝገባ 
ቀነ -ገደቦችን ለማሟላት ፣ በተለይም 
በመራጮች ምዝገባ ቀነ -ገደብ ውስጥ 
ከመልዕክቱ በፊት ባሉት ሁለት ሳምንታት 
ውስጥ ፣ የተጠናቀቁ የመራጮች ምዝገባ 
መመልከቻዎችን ለሚመለከታቸው 
የአከባብዉ ጸሐፊ/ መራጮች መዝጋቢ 
ይመልሱ። የአከባብዉ ጸሐፊዎች እና 
የመራጮች መዝጋቢዎች ዝርዝር በኔቫዳ ዋና 
ጸሐፍ ድህርገጽ www.nvsos.gov ላይ 
ይገኛል- 

የተከለሰበት ቀን: 03-01-2006 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - የኒው ሃምፕሻየር ከተማ 
እና የመንደሩ ንብረት ክፍል ኃላፍዎች ይህንን 
ማመልከቻ የሚቀበሉት ለራሳቸው ቀሪ 
መራጭ በፖስታ የላከ በመመዝገቢያ ቅጽ 
ብቻ ነው ፣ ይህም ከምርጫው 10 ቀናት 
በፊት ለከተማዎ ወይም ለመንደሩ ንብረት 
ክፍል ኃላፍዎች መሰጠት አለበት።



የግዛት መመሪያዎች

15 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው 21 ቀናት 
በፊት። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የማህበራዊ ዋስትና
ቁጥርዎ የመጨረሻዎቹ አራት አሃዞች ወይም 
የኒው ጀርሲ የመንጃ ፈቃድ ቁጥርዎ 
ለመራጮች ምዝገባ ያስፈልጋል። ከእነዚህ 
መታወቂያዎች ውስጥ ሁለቱንም ካልያዙ ፣ 
እባክዎን በቅጹ ላይ “የለም” ብለው ይፃፉ። 
ስቴቱ እርስዎን ለመራጮች ምዝገባ ዓላማዎች 
ለመለየት የሚያገለግል ቁጥር ይመድባል። 

7. የፓርቲ ምርጫ - የኒው ጀርሲ የመራጮች
ምዝገባ ቅጽ ለፖለቲካ አባልነት ማረጋገጫ 
አይሰጥም። በፖለቲካ የመጀመሪያ ምርጫ 
ላይ ድምጽ ያልሰጠ አዲስ የተመዘገበ ወይም 
መራጭ በአንደኛ ደረጃ ምርጫ ቀን በምርጫ 
ቦታ የውን አባልነት ማሳወቅ ይችላል። በኒው 
ጀርሲ የመጀመሪያ ምርጫ የሚካሄደው 
ለዴሞክራቲክ እና ለሪፐብሊካን ዎች ብቻ 
ነው። መራጭ የፖለቲካ አባል ለመሆን 
የፖለቲካ የማሳወቂያ ቅጽም ሊያቀርብ 
ይችላል። የተገለጸ መራጭ የውን አባልነት 

ለመለወጥ ከፈለገ ፣ እሱ ወይም እሷ 
የምርጫ ድምጽ ለመስጠት ከዋናው ምርጫ 
50 ቀናት በፊት የማሳወቂያ ቅጽ ማስገባት 
አለባቸው።  

6. ዘር ወይም የዘር ቡድን። ባዶውን
ይተው። 
7. ፊርማ። በኒው ጀርሲ ለመመዝገብ
የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት 

የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን 
 በሚቀጥለው ምርጫ ጊዜ ቢያንስ 18
ዓመት መሆን 
 ከሚቀጥለው ምርጫ በፊት ቢያንስ 30
ቀናት በፊት በአድራሻዎ የዚህ ስተት እና 
የአከባብዉ ነዋሪ መሆን 
 በዚህ ወይም በሌላ ግዛት ወይም
በዩናይትድ ስቴትስ ሕጎች መሠረት 
በማንኛውም ሊከሰስ በሚችል ጥፋተኛነት 
ምክንያት ፍርድን ወይም ቅጣት ወይም 
በአመክሮ ላይ ላለመገኘት። 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
New Jersey Department of Law 
and Public Safety 
Division of Elections  
PO BOX 304 
Trenton, NJ 08625‑0304 

የተከለሰበት ቀን: 03-01-2006 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው 28 ቀናት 
በፊት። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የእርስዎ ሙሉ
የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ያስፈልጋል። ይህ 
የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን የያዘው 
የምዝገባ ካርድ በአከባቢዎ ቋሚ የመራጮች 
ምዝገባ መዛግብት አካል ይሆናል ፣ ይህም 
በአከባብዉ ንብረት ክፍል ጽ / ቤት ውስጥ 
በሕዝብ ለመመርመር ክፍት ነው። ሆኖም 
የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥርዎ እና የትውልድ 
ቀንዎ በሚስጢር ሆኖ ይቆያል፤ ለሕዝብ 
አይገለጽም።በኮምፒተር ላይ ያሉ የተወሰኑ 
የመራጮች ምዝገባ መረጃ (ያለማህበራዊ 

ዋስትና ቁጥር ወይም የልደት ቀን) 
ለጠቅላላው ህዝብ ፣ የአሁኑ የምርጫ ቢሮ 
ኃላፊዎች ፣ ዕጩዎች ፣ የፖለቲካዎች ፣ 
ፍርድ ቤቶች እና የመራጮች ተሳትፎን እና 
ምዝገባን የሚያስተዋውቁ ለትርፍ 
ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ፣ ለፖለቲካ 
ዓላማዎች ብቻ (§1‑5‑19B ፣ NMSA 1978) 
ክፍት ናቸዉ። 

7. የፓርቲ ምርጫ - በዚያ የመጀመሪያ
ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ 
ለመሳተፍ ከፈለጉ በ መመዝገብ አለብዎት። 
8. ዘር ወይም የዘር ቡድን - ባዶውን
ይተው። 
9. ፊርማ - በኒው ሜክሲኮ ውስጥ
ለመመዝገብ ማድረግ ያለቦት፡ 
 የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
 የኒው ሜክሲኮ ግዛት ነዋሪ መሆን
 በሚቀጥለው ምርጫ ወቅት 18 ዓመት
መሆን 
 በአዕምሮ ብቃቱ ምክንያት በፍርድ ቤት
የመምረጥ መብቴን ያልተነፈገ ፣ እና 
በወንጀል በተፈረደብኝ ሁሉንም የሙከራ 
ወይም የቅጣት ሁኔታዎች የጨረሱ ፣ 
ሙሉውን የተፈረደቦትን ቅጣት የጨረሱ 
ወይም በገዢው ይቅርታ የተሰጠዎት፡፡  

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Bureau of Elections 
325 Don Gaspar, Suite 300 Santa 
Fe, NM 87503 

የተከለሰበት ቀን: 01-17-2023

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው 10 ቀናት 
በፊት.

6. የመታወቂያ ቁጥር - ድምጽ ለመስጠት
ለመመዝገብ የፌዴራል ሕግ የመንጃ ፈቃድ 
ቁጥርዎን እንዲያቀርቡ ይጠይቃል። የመንጃ 
ፈቃድ ከሌለዎት ከዚያ የማኅበራዊ ዋስትና 
ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች 
ማቅረብ አለብዎት። ሁለቱም ከሌሉ 
እባክዎን በቅጹ ላይ “የለም” ብለው ይፃፉ። 
በክልልዎ ልዩ መለያ ቁጥር ይሰጥዎታል። 
7. የፓርቲ ምርጫ - በዚያ የመጀመሪያ
ምርጫ ወይም ካውከስ ውስጥ ድምጽ 

የኒው ሃምፕሻየር ከተማ እና የአከባብዉ 
ንብረት ክፍል ኃላፍዎች ይህንን ማመልከቻ 
የሚቀበሉት ለራሳቸው መቅረጫ ድምጽ 
ሰጪ ፖስታ መመዝገቢያ ቅጽ ብቻ ነው።  

ሳጥን 1 እና ሣጥን 2 ወይም 3 ብቻ 
መሙላት ያስፈልግዎታል። 

በአከባብ መለያ ቁጥርዎ ላይ ማመልከቻው 
ለከተማዎ ወይም ለአከባብዉ ንብረት ክፍል 
ኃላፍ በፖስታ መላክ አለበት። እነዚህ 
አድራሻዎች በግዛቱ ዋና ጻሀፍ ድህረገጽ ላይ 
ተዘርዝረዋል፡ www.state.nh.us/sos/ 
clerks.htm 

የከተማዎ ወይም የአከባብዉ ንብረት ክፍል 
ኃላፍ የራሳቸውን ቅጽ በፖስታ 
እንዲልክልዎት እና ከምርጫው በፊት በ 10 
ቀናት ውስጥ ያንን ቅጽ ወደ እርስዎ 
እንዲመልሱ በበቅ ጊዜ ዉስጥ በፖስታ 
መላክ አለበት። 

የተከለሰበት ቀን: 03-28-2008 



የግዛት መመሪያዎች 

16 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው 25 ቀናት 
በፊት በፖስታ ምልክት የተደረገበት ወይም 
በምርጫ ጽ / ቤት ወይም የመራጮች 
ምዝገባ ኤጀንሲ ጣቢያ የተሰጠው 
ከምርጫው 25 ቀናት በፊት በ 5፡00 ሰዓት 
መድረስ አለበት። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የኖርዝ ካሮላይና
የመንጃ ፈቃድ ቁጥርዎን ወይም የኖርዝ 
ካሮላይና የሞተር ተሽከርካሪዎች መታወቂያ 
ቁጥር ያቅርቡ። የመንጃ ፈቃድ ከሌለዎት ፣ 
ከዚያ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን 
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች ይዘርዝሩ። 

7. የፓርቲ ምርጫ። የፓርቲ ምርጫቸዉን
ያልገለጹ መራጮች በዋናው ምርጫ 
እንዲመርጡ ካልፈቀደ በስተቀር በዚያ 
የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ድምጽ ለመስጠት 
በአንድ መመዝገብ አለብዎት። ብቃት ያለው 
ያልሆነ የፖለቲካ ን ከጠቆሙ ፣ ወይም 
እንደሌለ ካመለከቱ ፣ የፓርቲ ምርጫ 

ያልተገለጸ” ተብለው ይመዘገባሉ፡፡ 
8. ዘር ወይም የዘር ቡድን - በዚህ ሳጥን
ውስጥ መሙላት ይጠበቅብዎታል። ሆኖም 
፣ ካላከተቱ ማመልከቻዎ ውድቅ 
አይሆንም። ሳጥን  
8 (በገጽ 2 ላይ) በትግበራ መመሪያዎች ስር 
የምርጫዎችን ዝርዝር ይመልከቱ። 
9. ፊርማ - በኖርዝ ካሮላይና ውስጥ
ለመመዝገብ የሚከተሉትን ማድረግ 
አለብዎት 

መስጠት ከፈለጉ በ መመዝገብ አለብዎት። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶውን ይተው
9. ፊርማ - በኒው ዮርክ ውስጥ ለመመዝገብ
ማድረግ ያለቦት 

• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን

• ከምርጫ ቢያንስ 30 ቀናት በፊት 
የካውንቲ ወይም የኒውዮርክ ከተማ ነዋሪ 
መሆን

• 18 አመት መሆን (በ16 ወይም 17 
ቀድመዉ መመዝገብ ይችላሉ  ነገርግን 18 
አመት  እስክሆኑ ድረስ ድምጽ መስጠት 
አይችሉም)

• በወንጀል ጥፋተኛነት እስር ቤት 
አለመሆን

• በአሁኑ ጊዜ ብቃት እንደሌለዎት በፍርድ 
ሥልጣን ባለው ዳኛ ትእዛዝ ያልተፈረደቦት

• ሌላ ቦታ የመምረጥ መብት አለመጠየቅ

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
NYS Board of Elections 
40 North Pearl Street, Suite 5 
Albany, NY 12207‑2729 

የተከለሰበት ቀን: 03-01-2006 

ኖርዝ ዳኮታ የመራጮች ምዝገባ የለውም። 

ኦሃዮ 
የተከለሰበት ቀን: 03-01-2006 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው 30 
ቀናት በፊት። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የማኅበራዊ ዋስትና
ቁጥርዎ ያስፈልጋል። ይህ ቁጥር 
በፈቃደኝነት ይሰጣል። ይህ መረጃ 
አስፈላጊ ከሆነ የምርጫ ቦርድ ምዝገባዎን 
ለማረጋገጥ (ኦ.ሲ.ሲ 3503.14) 
ያስችለዋል። የፌዴራል ሕግ ድምጽ 
ለመስጠት ለመመዝገብ የመንጃ ፈቃድ 
ቁጥርዎን እንዲያቀርቡ ይጠይቃል። 

የመንጃ ፈቃድ ከሌለዎት የማኅበራዊ 
ዋስትና ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን አራት 
አሃዞች ማቅረብ አለብዎት። ሁለቱም 
ቁጥሮች ከሌሉ በቅጹ ላይ “የለም” ብለው 
መጻፍ አለብዎት እና ስተቱ ቁጥር 
ይሰጥዎታል።] 
7. የፓርቲ ምርጫ። በዚያ የመጀመሪያ
ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ በ 
አይመዘገቡም። የ አባልነት የተመሰረተው 
በአንደኛ ደረጃ ምርጫ ላይ ድምጽ 
በመስጠት ነው። 
8. ዘር ወይም የዘር ቡድን። ባዶውን
ይተው። 
9. ፊርማ። በኦሃዮ ለመመዝገብ ማድረግ
ያለቦት 

• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• ከምርጫው በፊት ቢያንስ ለ 30 ቀናት
በሰሜን ካሮላይና እና በሚኖሩበት አከባብ 
ነዋሪ መሆን 
• በሚቀጥለው ጠቅላላ ምርጫ ቀን
ዕድሜው 18 ዓመት መሆን 
• በከባድ ወንጀል ከተከሰሱ የዜግነት
መብቶችዎ የተመለሰ 
• በሌላ በማንኛውም አከባብ ወይም ስተት
ውስጥ አይመዘገቡም ወይም ድምጽ 
አይሰጡም 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
State Board of Elections 
P.O. Box 27255 
Raleigh, NC 27611‑7255 

የተከለሰበት ቀን: 03-01-2006 

• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• የኦሃዮ ነዋሪ መሆን
• በምርጫው ቀን ወይም ከዚያ በፊት 18
ዓመት መሆን።  
በጠቅላላ ምርጫው ቀን ወይም ከዚያ በፊት 
18 ዓመት ከሆኑ በዕጩ ተወዳዳሪዎች ብቻ 
በዋናው ምርጫ ላይ ድምጽ መስጠት 
ይችላሉ። 
• በከባድ የወንጀል ድርጊት ያልተፈረደበት
እና በአሁኑ ጊዜ በእስር ላይ ያልሆነ 
• ለምርጫ ዓላማ በፍርድ ቤት ብቁ
እንዳልሆነ ያልተፈረደበት 
የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 

Secretary of State of Ohio 
Elections Division 
180 E. Broad Street — 15th Floor 
Columbus, OH 43215 



የግዛት መመሪያዎች

17 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

• አሁን እንደ ብቃት እንደ ለለዉ ፣ ወይም
በከፊል ብቃት እንደለለዉ ሰው ሆኖ
በምርጫ ለመመዝገብ የተከለከለ ሆኖ
በፍርድ ስር መሆን የለብዎትም።

 ማመልከቻዎች በአመልካቹ ፊርማ እና ቀን 
መዝገብ አለባቸው፡፡ ፊርማው 
ናው/ኦሪጅናል፣ በእጅ የተጻፈ አውቶግራፍ 
ይም የአመልካቹ ምልክት መሆን አለበት። 
ንም አይነት ፋክሲሚል፣ ማባዛት፣ 
ኮምፒተር የተፃፈ ወይም ሌላ ምትክ 
ርማ፣ አውቶግራፍ ወይም ምልክት 
ይሰራም። የሌላ ሰውን ወክሎ የኦክላሆማ 
መራጮች ምዝገባ ማመልከቻ መፈረም 
ህግ ውጭ ነው። 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Oklahoma State Election Board 
Box 528800 
Oklahoma City, OK 73152‑8800 

እንዲሁም የመራጮች ምዝገባ ማመልከቻን 
በመስመር ላይ ማጠናቀቅ ይችላሉ፣ የ OK 
Voter Portal “wizard”ን በመጠቀም፡- 
https://okvoterportal.okelections.
us/Home/RegWizard (ሂደቱን 
ለማጠናቀቅ ማመልከቻዎች መታተም፣ መፈረም 
እና በፖስታ መላክ ወይም በተላላኪ ወደ 
አውራጃዎ ወይም የክልል ምርጫ ቦርድ መላክ 
አለባቸው።)

ተከለሰበት ቀን: 03-01-2006 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው 21 ቀናት 
በፊት። 
6. የመታወቂያ ቁጥር - ድምጽ ለመስጠት
ለመመዝገብ የፌዴራል ሕግ የመንጃ ፈቃድ
ቁጥርዎን እንዲያቀርቡ ይጠይቃል። የመንጃ
ፈቃድ ከሌለዎት ከዚያ የማኅበራዊ ዋስትና
ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች
ማቅረብ አለብዎት። ሁለቱም ከሌሉ በቅጹ
ላይ “የለም” ብለው መጻፍ ያስፈልግዎታል።
በምትኩ በክልልዎ ልዩ መለያ ቁጥር
ይሰጥዎታል።
7. የፓርቲ ምርጫ - በዚያ የመጀመሪያ
ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ በ መመዝገብ
አለብዎት።

•
መ
ዋ
ወ
ም
በ
ፊ
አ
የ
ከ

የ

8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶውን ይተው።
9. ፊርማ - በኦሪገን ለመመዝገብ ማድረግ
ያለቦት

• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን

• የኦሪገን ነዋሪ መሆን
• በምርጫ ቀን ቢያንስ 18 ዓመት መሆን

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Secretary of State Elections Division 
141 State Capitol 
Salem, OR 97310‑0722 

የተከለሰበት ቀን: 05-01-2020 

ምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫ ወይም 
የመጀመሪያ ደረጃ 15 ቀናት በፊት። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - ካለዎት የመንጃ ፈቃድ
ቁጥር ማቅረብ አለብዎት። የመንጃ ፈቃድ ቁጥር
ከሌለዎት የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች ማቅረብ አለብዎት።
ሁለቱም የመታወቂያ ቅጽ ከሌለዎት እባክዎን
በሳጥኑ ውስጥ “የለም” ብለው ይፃፉ።
7. የፓርቲ ምርጫ - በዚያ የመጀመሪያ ምርጫ
ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ በዋና መመዝገብ
አለብዎት።
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - በዚህ ሳጥን ውስጥ
እንዲሞሉ ይፈለጋል፡፡ በሳጥን 8 (በገጽ 2 ላይ)
በትግበራ መመሪያዎች ስር የምርጫዎችን ዝርዝር
ይመልከቱ።
9. ፊርማ - በፔንሲልቬንያ ለመመዝገብ ማድረግ
ያለቦት
• ከሚቀጥለው ምርጫ ቢያንስ አንድ ወር በፊት
የአሜሪካ ዜጋ መሆን
• ከምርጫው ቢያንስ ከ 30 ቀናት በፊት
የፔንሲልቬንያ እና የምርጫ ወረዳዎ ነዋሪ መሆን
• በሚቀጥለው ምርጫ ቀን ቢያንስ 18 ዓመት
መሆን

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Office of the Secretary of the 
Commonwealth 
210 North Office Bldg. Harrisburg, PA 
17120‑0029 

እንድሁም ኦንላይን በ  
register.votespa.com. 
ላይ ሊመዘገቡ ይችላሉ

ኦክላሆማ 
የተከለሰበት ቀን: 09-19-2019 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው 25 
ቀናት በፊት። 
6. የመታወቂያ ቁጥር። ትክክለኛውን
የኦክላሆማ መንጃ ፍቃድ ቁጥር፣ የስቴት
መታወቂያ ካርድ ቁጥር ወይም የሶሻል
ሴኩሪቲ ቁጥር የመጨረሻዎቹን አራት
አሃዞች ማቅረብ አለቦት።
7.የፓርቲ ምርጫ። በዚያ ፓርቲ
የመጀመሪያ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ
በፓርቲ መመዝገብ አለቦት። በአሁኑ ጊዜ
በኦክላሆማ ውስጥ እውቅና ያላቸው
የፖለቲካ ፓርቲዎች ዝርዝር በኦክላሆማ
ግዛት ምርጫ ቦርድ ድረ-ገጽ ላይ ይገኛሉ።
የፓርቲ አባል ያልሆኑ የተመዘገቡ
መራጮች በፓርቲው ውሳኔ በአንደኛ ደረጃ
ምርጫ እንዲሳተፉ እውቅና ባላቸው
ፓርቲዎች ሊፈቀድላቸው ይችላል። በ
https://oklahoma.gov/elections/voter-
registration/political-party-info.html
ላይ የታወቁ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና
የፓርቲ አባል ያልሆኑ መራጮች ድምጽ
እንዲሰጡ የሚፈቅዱ የፓርቲዎች ዝርዝር
ያገኛሉ።
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶውን
ይተው።
9. ፊርማ - በኦክላሆማ ውስጥ ድምጽ
ለመስጠት ለመመዝገብ የሚከተሉትን
ማድረግ አለብዎት:
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን እና
የኦክላሆማ ስትተ ነዋሪ መሆን
• በሚቀጥለው ምርጫ ቀን ወይም ከዚያ
በፊት 18 አመት መሆን አለቦት። እድሜዎ
ቢያንስ 17 ½ ዓመት ከሆነ አስቀድመው
መመዝገብ ይችላሉ፣ ነገር ግን የመራጮች
ምዝገባዎ 18 ዓመት እስኪሞላዎት ድረስ
ስራ ላይ አይውልም።
• በከባድ ወንጀል ከተከሰሱ ፣ ማንኛውንም
የእስራት ፣ የቅጣት ወይም የቁጥጥር ቃል ፣
ወይም በማንኛውም ፍርድ ቤት የታዘዘውን
የሙከራ ጊዜን ጨምሮ በፍርድ ቤት
የተሰጠውን ቀናት ሙሉ በሙሉ የጨረሱ
መሆን አለብዎት።

ፔንሲልቬንያ 

ኦሪገን 

https://okvoterportal.okelections.us/Home/RegWizard
https://okvoterportal.okelections.us/Home/RegWizard


የግዛት መመሪያዎች

18 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

የተከለሰበት ቀን: 09-03-2019 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው 30 ቀናት 
በፊት። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - አመልካቹ የአሁኑ
እና ትክክለኛ የሮድ አይላንድ የመንጃ ፈቃድ 
ወይም የግዛቱ መታወቂያ ከተሰጠዉ 
አመልካቹ የሮድ አይላንድ መንጃ ፈቃድን 
ወይም የግዛት መታወቂያ ቁጥሩን 
እንዲያቀርብ ይገደዳል። አመልካች የአሁኑ 
እና ትክክለኛ የመንጃ ፈቃድ ወይም የግዛት 
መታወቂያ ካልተሰጠዉ የማኅበራዊ ዋስትና 
ቁጥራቸውን የመጨረሻዎቹን አራት (4) 
አሃዞች ማቅረብ አለባቸው። 

አንድም የሌለው አመልካች በሮድ አይላንድ 
የግዛቱ ልዩ መለያ ቁጥር ይሰጠዋል። 
7. የፓርቲ ምርጫ - በሮድ አይላንድ አንድ
ሰው በዚያ የመጀመሪያ ምርጫ ላይ 
ለመሳተፍ ከፈለገ በፓርቲው መመዝገብ 
አለበት። በምዝገባ ወቅት በፓርቲው ጋር 
መመዝገብ ያልቻለ ሰው ፣ ከመረጡ በዚያ 
የመጀመሪያ ደረጃ ቀን በፓርቲ መመዝገብ 
እና በዚያ የመጀመሪያ ምርጫ ላይ ሊሳተፍ 
ይችላል። አንድ ሰው በፓርቲ ካልተመዘገበ ፣ 
አሁንም በአጠቃላይ ምርጫዎች እና 
በፓርቲው ወገን ባልሆኑ የመጀመሪያ 
ምርጫዎች ውስጥ ድምጽ መስጠት ይችላል። 

8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶ ቦታ
ይተው። 

9. ፊርማ - በሮድ አይላንድ ለመመዝገብ
ማድረግ ያለቦት፡ 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• የሮድ አይላንድ ነዋሪ መሆን
• ዕድሜዎ ቢያንስ 16 ዓመት መሆን
(ለመምረጥ 18 ዓመት መሆን አለብዎት) 
• በወንጀል ጥፋተኛ ምክንያት በአሁኑ ጊዜ
በማረሚያ ቤት ውስጥ ያልሆኑ 
• በፍርድ ቤት የአዕምሮ ብቃት እንደሌለው
በሕግ ያልተፈረደበት

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Rhode Island State Board of 
Elections 
50 Branch Ave. Providence, RI 
02904‑2790 

የተከለሰበት ቀን: 5-1-2021 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው 30 
ቀናት በፊት። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የማኅበራዊ
ዋስትና ቁጥርዎን ቢያንስ 
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች ማቅረብ 
አለብዎት። በፈቃደኝነት መሠረት ሙሉ 
የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን ሊሰጡ 
ይችላሉ። የግዛት ምርጫ ኮሚሽን 
በሚያቀርበው ማንኛውም ሪፖርት ላይ 
የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር አይታይም 
ወይም ላልተፈቀደለት ግለሰብ 
አይለቀቅም። (የሳውዝ ካሮላይና ርዕስ 
7‑5‑170) 

7. የፓርቲ ምርጫ - በዚያ የመጀመሪያ
ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ 
ለመሳተፍ ከፈለጉ በ መመዝገብ 
የለብዎትም። 

8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - በዚህ ሳጥን
ውስጥ መሙላት ይጠበቅብዎታል። 
ይህን ማድረግ ካልቻሉ ማመልከቻዎ 
ውድቅ ሊሆን ይችላል። ለቦክስ 8 (በገጽ 
2 ላይ) በትግበራ መመሪያዎች ስር 
የምርጫዎችን ዝርዝር ይመልከቱ። 
9. ፊርማ - በሳውዝ ካሮላይና ውስጥ
ለመመዝገብ የሚከተሉትን ማድረግ 
አለብዎት 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• በሚቀጥለው ምርጫ ወይም ከዚያ በፊት
ቢያንስ 18 ዓመት መሆን 
• የሳውዝ ካሮላይና ነዋሪ መሆን ፣
ካውንቲዎ እና ቀጠናዎ 
• በወንጀል ጥፋተኝነት ምክንያት
በማንኛውም የሕዝብ እስር ቤት ውስጥ 
ያልሆነ 

• በምርጫ ሕጎች ላይ በተፈጸመ ከባድ
ወንጀል ወይም በጥፋተኝነት ተፈርዶበት 
ያማያዉቅ ፣ ወይም ቀደም ሲል ጥፋተኛ ሆኖ 
ከተገኘ ፣ የሙከራ ጊዜን ወይም የቅጣት ጊዜን 
ጨምሮ ፣ ሙሉ ቅጣትዎን የጨረሱ ፣ ወይም 
ለተፈረደበት ይቅርታ ያገኙ መሆን 
• የአዕምሮ ብቃት እንደሌላችሁ በሚገልጽ
የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ስር ያልሆኑ 
• በማመልከቻው ላይ ያለውን አድራሻ ብቸኛ
ህጋዊ የመኖሪያ ቦታዎ አድርገው የምጠይቁ 
እና እንደ ህጋዊ መኖሪያዎ ሌላ ቦታ 
የማይጠይቁ 
የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
State Election Commission 
P.O. Box 5987 

Columbia, SC 29250‑5987 

የተከለሰበት ቀን: 03-01-2006 

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው 15 ቀናት 
በፊት ተቀብሏል። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የመንጃ ፈቃድ
ቁጥርዎ ይፈለጋል፡፡ ስራ ላይ ያለ የመንጃ 
ፈቃድ ከሌለዎት የማህበራዊ ዋስትና 
ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች 
ማቅረብ አለብዎት። 
7. የፓርቲ ምርጫ - በዚያ የመጀመሪያ ምርጫ
፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ከፈለጉ 
በፓርቲ መመዝገብ አለብዎት። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶ ቦታ
ይተው። 
10. ፊርማ - በሳውዝ ዳኮታ ለመመዝገብ
ማድረግ ያለቦት፡ 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• በሳውዝ ዳኮታ ነዋር መሆን
• በሚቀጥለው ምርጫ 18 ዓመት መሆን
• ከባድ የጥፋተኝነት ቅጣት በአሁኑ ጊዜ
በአዋቂ እስር ቤት ሥርዓት ውስጥ ቅጣት 
ላይ ያልሆነ፤ ይህም እስራት ፣ ቅጣት 
ወይም መታገድን ያካተተ ነዉ  
• በፍርድ ቤት የአዕምሮ ብቃት የጎደለው
ሆኖ ያልተፈረደበት



የግዛት መመሪያዎች 

19 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Elections, Secretary of State 
500 E. Capitol 
Pierre, SD 57501‑5070 

ቴነሲ 
የተከለሰበት ቀን: 05-01-2020

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው 30 ቀናት 
በፊት። 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የእርስዎ ሙሉ
የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ያስፈልጋል። 
የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ፣ ካለ ፣ 
ለመታወቂያ ዓላማዎች እና የተባዛ ምዝገባን 
(TCA 2.2.116) ለማስቀረት ያስፈልጋል። 
7. የፓርቲ ምርጫ - በዚያ የመጀመሪያ
ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ 
ለመሳተፍ ከፈለጉ በፓርቲ መመዝገብ 
የለብዎትም። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - እንደምርጫዎ
9. ፊርማ - በቴነሲ ለመመዝገብ ማድረግ
ያለቦት፡ 
•  የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
•  የቴነሲ ነዋሪ መሆን
•  በሚቀጥለው ምርጫ ወይም ከዚያ በፊት
ቢያንስ 18 ዓመት መሆን 
•  በወንጀል ቅጣት ያልተፈረደብዎት ፣ ነገር
ግን ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ ፣ የመመዝገብ 
እና ድምጽ የመስጠትዎ ብቁነት የሚወሰነው 
በተከሰሱበት ወንጀል እና በተፈረደበት ቀን 
ላይ ነው። ስለዚህ ሂደት የበለጠ መረጃ 
ለማግኘት 877‑850‑ 4959 ይደውሉ 
ወይም https://sos.tn.gov/ restoration ን 
ይጎብኙ። ቅጣቱዎ ከተሰረዘ ወንጀለኛ 
እንደሆኑ ተደርጎ አይቆጠርም። 
•  ብቃት ባለው ፍርድ ቤት ብቃት የለውም
ተብሎ ካልተፈረደቦት (ወይም ወደ ሕጋዊ 
ብቃቱዎ የተመለሱ) ።

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Coordinator of Elections 
Tennessee Tower, Seventh Floor 
312 Rosa L. Parks Ave. 
Nashville, TN 37243‑1102 

ቴክሳስ 
የተከለሰበት ቀን: 03-01-2006

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው 30 ቀናት 
በፊት። 

6. የመታወቂያ ቁጥር። ድምጽ ለመስጠት
ለመመዝገብ የመንጃ ፈቃድ ቁጥርዎን 
ማቅረብ አለብዎት። የመንጃ ፈቃድ 
ከሌለዎት ከዚያ የማኅበራዊ ዋስትና 
ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች 
ማቅረብ አለብዎት። ሁለቱም ከሌሉ 
እባክዎን በቅጹ ላይ “የለም” ብለው ይፃፉ። 
በምትኩ በክልልዎ ልዩ መለያ ቁጥር 
ይሰጥዎታል። 
7. የፓርቲ ምርጫ - በዚያ የመጀመሪያ
ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ 
ለመሳተፍ ከፈለጉ በፓርቲ መመዝገብ 
የለብዎትም። 
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶውን
ይተው። 
9. ፊርማ - በቴክሳስ ውስጥ ለመመዝገብ
የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት 
•  የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
•  የምዝገባ ማመልከቻ የቀረበበት አከባብ
ነዋሪ መሆን 
•  ዕድሜዎ ቢያንስ 17 ዓመት እና 10 ወር
(ድምጽ ለመስጠት 18 መሆን አለብዎት) 
•  በመጨረሻ በከባድ ወንጀል
ያልተፈረደቦት ፣ ወይም ጥፋተኛ ሆነዉ 
ከተፈረደቦት ማንኛውንም ቅጣት ሙሉ 
በሙሉ መጨረስ አለብዎት፤ እስር ፣ ቅጣት 
፣ ቁጥጥር ፣ የሙከራ ጊዜ ወይም ይቅር 
መባል። 
•  በፍርድ ቤት ሕግ የመጨረሻ ውሳኔ
የአዕምሮ ብቃት እንደሌላቸው የአልተገለፀ 
መሆን

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Office of the Secretary of State 
Elections Division 
P.O. Box 12060 
Austin, TX 78711‑2060 

ዩታ 
የተከለሰበት ቀን: 09-19-2019

የምዝገባ ቀነ -ገደብ - የምዝገባ ቀነ -ገደቦች 
ይለያያሉ- 

•  ደብዳቤ - የምዝገባ ፎርሞች
ከምርጫው 30 ቀናት በፊት በፖስታ ቤቱ 
መለጠፍ ወይም እንደተቀበሉት በሌላ 
ምልክት መደረግ አለባቸው። 
•  በአካል- መመዝገብ - የምዝገባ ቅጾች
ከምርጫው 7 ቀናት በፊት በአከባብዉ 
የንብረት ክፍል ጽ/ ቤት ውስጥ ልያስገቡ 
ይችላሉ። 
•  በመስመር ላይ - ምዝገባዎች
ከምርጫው 7 ቀናት በፊት መቅረብ 
አለባቸው። የሚሰራ የዩታ የመንጃ ፈቃድ 
ወይም ትክክለኛ የዩታ መታወቂያ 
ያስፈልጋል 
•  ተመሳሳይ ቀን-መራጮች በምርጫ
መጀመሪያ ላይ ወይም በምርጫ ቀን 
ጊዜያዊ የምርጫ ካርድ በመሙላት 
በምርጫ ቦታ መመዝገብ ይችላሉ። 
6. የመታወቂያ ቁጥር - የተጠናቀቀው
የመራጮች ምዝገባ ቅጽዎ ከሚከተሉት 
ውስጥ አንዱን መያዝ አለበት - የዩታ 
የመንጃ ፈቃድ ቁጥር ፣ የዩታ ስተት መለያ 
ቁጥር ወይም የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎ 
የመጨረሻዎቹ አራት አሃዞች። የዩታ የመንጃ 
ፈቃድ ወይም የዩታ ስተት መታወቂያ ካርድ 
ከሌለዎት ፣ እባክዎን በተሰየመው ቦታ 
ውስጥ “የለም” ብለው ይፃፉ እና 
የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን 
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች ይሙሉ። 

7. የፓርቲ ምርጫ - ድምጽ ለመስጠት
ለመመዝገብ ማሳወቅ አያስፈልግም። 
ሆኖም ፣ የዩታ የምርጫ ሕግ እያንዳንዱ 
የፖለቲካ በመጀመር ደረጃ ምርጫ ማን 



የግዛት መመሪያዎች 

20 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

ቨርሞንት 

እንደሚመርጥ የመፍቀድ መብት አለዉ፡፡ 
ካላሳወቁ ፣ በመጀመር ደረጃ ድምጽ 
እንዳይሰጡ ሊገደቡ ይችላሉ 

8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶ ቦታ
ይተው።
7. ፊርማ - በዩታ ውስጥ ለመመዝገብ
የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት 
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• ከሚቀጥለው ምርጫ በፊት ወዲያውኑ ለ 30
ቀናት በዩታ ውስጥ ኖረዋል
• በሚቀጥለው ምርጫ ወይም ከዚያ በፊት
ቢያንስ 18 ዓመት መሆን
• (ዕድሜያቸው 16 እና 17 ዓመት የሆኑ
ግለሰቦች ድምጽ ለመስጠት አስቀድመው
መመዝገብ ይችላሉ ፣ የ 17 ዓመት ልጅ
በመጪው ጠቅላላ ምርጫ ወይም ከዚያ በፊት 18
ዓመት ከሆነ ፣ በቅድመ ምርጫው በቅድሚያ
መመዝገብ እና ድምጽ መስጠት ይችላሉ)
• በአሁኑ ጊዜ በወንጀል ድርጊት ወንጀል ተይዞ
የታሰረ ወንጀለኛ መሆን የለበትም
• በምርጫው ላይ በአገር ክህደት ወይም
በወንጀል አይከሰስም
franchise ፣ ወደ ሲቪል መብቶች ካልተመለሰ
በስተቀር
• በዋሽንግተን ግዛት፣ በሌላ ግዛት ወይም

በፌደራል ፍርድ ቤት በወንጀል ክስ ተፈርዶቦት
ከሆነ፣በወቅቱ ሙሉ በሙሉ እስር ላይ ካልሆኑ
የመምረጥ መብትዎ ወዲያውኑ ይመለሳል።
እንደገና መመዝገብ ይችላሉ።
• የ16 እና የ17 አመት ልጆች የወደፊት

መራጮች ሆነው መመዝገብ እና ብቁ ሲሆኑ
ወዲያውኑ ድምጽ ለመስጠት መመዝገብ
ይችላሉ።

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Office of the Lieutenant Governor 
P.O. Box 142325 
Salt Lake City, UT 84114 

የተከለሰበት ቀን: 09-19-2019 

የምዝገባ ቀነ-ገደብ — የደብዳቤዎ ምዝገባ 
የመዝገብ ቤቱ ከምርጫው በፊት ሰዓታት 
ባሉት የመጨረሻ ቀን በመዝገብ ቤቱ ቢሮ 
ውስጥ መቀበል አለበት። ቨርሞንት በምርጫ 
ጣቢያዎች እንዲሁም በመስመር ላይ 
የመራጮች ምዝገባ በምርጫ ቀን የመራጮች 
ምዝገባ አለው።በቀጥታ መስመር 

ለመመዝገብ  https://olvr. sec.state.vt.us. 
የጎብኙ፡፡ 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የእርስዎን
የቨርሞንት መንጃ ፈቃድ ቁጥር ፣ ወይም
ከሌለ ፣ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎ
የመጨረሻዎቹን 4 አሃዞች ማቅረብ
አለብዎት። የቬርሞንት መንጃ ፈቃድ ወይም
የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥር ከሌለዎት ፣
እባክዎን በቅጹ ላይ “የለም” ብለው ይፃፉ።
የስተት ውጭ ጉዳይ ጽሕፈት ቤት ልዩ
መለያ ቁጥር ይሰጥዎታል።

7. የፓርቲ ምርጫ - ቨርሞንት በማንኛውም
ምርጫ ለመሳተፍ በፓርቲ ምዝገባን
አይጠይቅም.
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - አያስፈልግም
9. ፍርማ - በቨርሞንት ለመመዝገብ
የምያስፈልጎት:
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• ቨርሞንት ነዋር መሆን
• ከምርጫዉ በፍት ወይም በምርጫዉ ቀን
18 ዓመት መሆን
• የሚከተለውን መሐላ የተቀበሉ፡
በሕገ መንግሥቱ እንደ ተቋቋመ ፣
ለማንም ሰው ያለ ፍርሃት ወይም
አድልዎ የቬርሞንን ስትተ የሚመለከት
ማንኛውንም ጉዳይ በሚነኩበት ጊዜ
ሁሉ ድምጽዎን በሚሰጡበት ወይም
በምመርጡበት ጊዜ ሁሉ እርስዎ
በሕሊናዎ ውስጥ የሚፈርዱት
እንደዚያው ወደሚበልጠው መልካም
ውጤት እንደሚያመራው በጥብቅ
ይማልላሉ (ወይም ያረጋግጣሉ)
[የመራጮች መሐላ ፣ የቨርሞንት ሕገ
መንግሥት ፣ ምዕራፍ 2 ፣ ክፍል 42]
በሣጥን 9 ውስጥ በመፈረም ፣ ከላይ
የተፃፈዉን የቨርሞንት የመራጭ መሐላ
መማሉዋን ወይም ማረጋገጡዎን
ያረጋግጡ።

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Office of the Secretary of State 
Elections Division 
128 State Street 
Montpelier, VT 05633‑1101 

ቨርጂኒያ 
የተከለሰበት ቀን: 09-19-2019 

የምዝገባ ቀነ-ገደብ - ከምርጫው 22 
ቀናት በፊት ማመልከቻው መቅረብ 
ወይም በፖስታ መለጠፍ አለበት። 
6. የመታወቂያ ቁጥር. የእርስዎ ሙሉ
የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር
ያስፈልጋል። በመራጮች ምዝገባ እና
በምርጫ አስፈፃሚዎች እና ለዳኞች
ምርጫ ዓላማዎች ፣ በፍርድ ቤቶች
በይፋ ለመጠቀም ብቻ በሚዘጋጁ
ሪፖርቶች ላይ የማህበራዊ ዋስትና
ቁጥርዎ ይታያል። አንቀጽ II ፣
አንቀጽ 2 ፣ የቨርጂኒያ ሕገ
መንግሥት (1971)።
7. የፓርቲ ምርጫ- ባዶ ቦታ ይተዉት፡፡
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን -
ባዶ ቦታ ይተዉት፡፡
9. ፍርማ - በቨርጂኒያ ለመመዝገብ
የምያስፈልጎት:
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• በቨርጂኒያና በምመርጡት ቀጠና ዉስጥ
ነዋር የሆኑ
• በሚቀጥለው ግንቦት ወይም ሐምሌ
አጠቃላይ ምርጫ ላይ 18 ዓመት መሆን
• በከባድ ወንጀል ተፈርዶበት ወይም
የሲቪል መብቶችዎ እንዲመለሱ
የአልተደረጉ መሆን
• በአሁኑ ጊዜ በፍርድ ቤት የአእምሮ
ብቃት እንዳለቦት ያልተፈረደቦት

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Virginia State Board of Elections 
1100 Bank Street, 1st floor 
Richmond, VA 23219 

የተከለሰበት ቀን: 07-01-2022

የምዝገባ ቀነ -ገደብ —የመስመር ላይ እና 
የመልዕክት ምዝገባ ቅጾች ከምርጫው በፊት 
ከ 8 ቀናት ባልበለጠ ዉስጥ የምርጫ 
ባለስልጣን ጋር መድረስ አለባቸው። በምርጫ 
ቀን በሥራ ሰዓት እና ከቀኑ 8፡00 ሰዓት 
በፊት በማንኛውም ጊዜ በአካል ይመዝገቡ።

ዋሽንግተን 



የግዛት መመሪያዎች

21 የ OMB የመቆጣጠሪያ ቁጥር 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የዋሽንግተን መንጃ
ፈቃድ ወይም የመታወቂያ ካርድ ቁጥርዎን
ማቅረብ አለብዎት። የዋሽንግተን መንጃ
ፈቃድ ወይም የመታወቂያ ካርድ ከሌለዎት ፣
የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን
የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች ማቅረብ
አለብዎት። ይህንን መረጃ አለመስጠት
ምዝገባዎ እንዳይካሄድ ሊያግድ ይችላል።
7. የፓርቲ ምርጫ - በዋሽንግተን
ለመመዝገብ የፓርቲዎን አባልነት መሰየም
አይጠበቅብዎትም።
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶውን
ይተው።

9. ፊርማ - በዋሽንግተን ውስጥ
ለመመዝገብ የሚከተሉትን ማድረግ
አለብዎት
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• ድምጽ መስጠት ከሚፈልጉበት ምርጫ
በፊት በዋሽንግተን ስተት እን በአከባብዉ ለ
30 ቀናት ሕጋዊ ነዋሪ ይሁኑ
• በምርጫ ቀን ቢያንስ 18 ዓመት መሆን
• በዋሽንግተን ወንጀለኛ ጥፋተኝነት
ምክንያት ታራም ሆነዉ በቁጥጥር ስር
መሆን የለቦትም
• የ 16‑ እና የ 17 ‑ ዓመት ጐረምሶች እንደ
የወደፊት መራጮች ሆነው መመዝገብ እና
18 ዓመት ሲሞላቸው በራስ -ሰር ለመምረጥ
መመዝገብ ይችላሉ።

የመልዕክት አድረሻ: 
Secretary of State Elections 
Division 
P.O. Box 40229 
Olympia, WA 98504‑0229 

የተከለሰበት ቀን: 09-12-2006 

Registration Deadline - ከምርጫዉ 21 
ቀናት በፍት 

6. የመታወቂያ ቁጥር - የመንጃ ፍቃድ
ቁጥርዎን ያስገቡ፡፡ የመንጃ ፍቃድ ቁጥር
ከለሌዎት፣

የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን 
የመጨረሻዎቹን አራት ቁጥሮች ያስገቡ። 
የመንጃ ፈቃድ ቁጥር ወይም የማኅበራዊ 
ዋስትና ቁጥር ከሌለዎት የመታወቂያ 
ቁጥር ይሰጥዎታል። 

7. የፓርቲ ምርጫ - በዚያ የመጀመሪያ
ምርጫ ፣ ጉባኤ ወይም ስብሰባ ላይ
ለመሳተፍ ከፈለጉ (ገለልተኛ የሆኑ ሰዎች
ድምጽ እንዲሰጡ የሚፈቅድ የአንድ
ድምጽ ካልጠየቁ) በፓርቲ መመዝገብ
አለብዎት።

8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ባዶውን
ይተው፡፡
9. ፍርማ - በዌስት ቨርጂኒያ ለመመዝገብ
የምፈለግቦት፡
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• ከላይ ባለው አድራሻ በዌስት ቨርጂኒያ
ነዋር መሆን
• ዕድሜው 18 ዓመት መሆን ፣ ወይም
በመጀመያ ምርጫ ድምፅ ለመስጠት 17
ዓመት ሆኖ ከፓርቲው ጠቅላላ ምርጫ
በፊት 18 ዓመት መሙላት አለቦት
• ለከባድ ወንጀል ፣ ለአገር ክህደት ወይም
ለምርጫ ጉቦ በፍርድ ውሳኔ ፣ በአመክሮ
ወይም በምህረት ሥር መሆን የለበትም
• ብቃት ባለው ፍርድ ቤት “በአእምሮ
ብቃት ጉድለት” ተብሎ ያልተፈረደበት

የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
Secretary of State  
Building 1, Suite 157‑K 
1900 Kanawha Blvd. East 
Charleston, WV 25305‑0770 

ዊስኮንሲን 
የተከለሰበት ቀን: 09-20-2022

የምዝገባ ቀነ -ገደብ— ከምርጫው ቢያንስ 
ከ 20 ቀናት በፊት በፓስታ ላይ ምልክት 
ያደረጋል ፤ ወይም ከምርጫው በፊት ዓርብ 
እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ድረስ በከተማው ፣ 
በመንደሩ ወይም በከተማው ንብረት ክፍል 
ጽሕፈት ቤት የጠናቀቃል ወይም በምርጫ 
ቀን በምርጫ ቦታው የጠናቀቃል። 
ዊስኮንሲን እንዲሁ በመስመር ላይ 
የመራጮች ምዝገባን ይፈቅዳል -  

መራጩ የአሁኑ እና ትክክለኛ የዊስኮንሲን 
የመንጃ ፈቃድ ወይም በግዛት የተሰጠ 
የመታወቂያ ካርድ ካለው ከምርጫው በፊት 
እስከ 20 ቀናት ድረስ መመዝገብ ይችላል 
https:// myvote.wi.gov ን ይጎብኙ። 

2. የቤት አድራሻ. ከመራጮች ምዝገባ ቅጽዎ
ጋር ፣ ልክ እንደ የእርስዎ ቅጅ ያለ የተሟላ
የመጀመሪያ እና የአባት ስም እና የመኖሪያ
አድራሻዎን የሚያረጋግጥ የመኖርያ ሰነድ፣
የአሁኑ እና ትክክለኛ የዊስኮንሲን የመንጃ
ፈቃድ ወይም የግዛት መታወቂያ ካርድ ፣
የሪል እስቴት የግብር ሂሳብ ፣ ከ 90 ቀናት
ያልበለጠ የፍጆታ ሂሳብ ፣ የባንክ መግለጫ
፣ የደመወዝ ወይም የክፍያ መጠየቂያ
ደረሰኝ ፣ ወይም በመንግስት አካል የተሰጠ
ቼክ ወይም ሰነድ መላክ አለብዎት ።

ሙሉ ዝርዝር በ http:// elections.wi.gov 
ላይ ይገኛል፡፡ 
6. መታወቅያ ቁጥር - ጊዜውያላለፈበት
የዊስኮንሲን መንጃ ፈቃድ ወይም በ DOT
‑ የተሰጠ የመታወቂያ ካርድ ቁጥር
ያቅርቡ። የአሁኑ እና የሚሰራ DOT ‑
የተሰጠ የመንጃ ፈቃድ ወይም የመታወቂያ
ካርድ ከሌለዎት የማህበራዊ ዋስትና
ቁጥርዎን የመጨረሻዎቹን አራት አሃዞች
ያቅርቡ።

7. የፓርቲ ምርጫ - ግዴታ አይደለም፡፡.
8. ዘር ወይም የጎሳ ቡድን - ግዴታ
አይደለም፡

9. Signature. ዊስኮንሲን ውስጥ
ለመመዝገብ የምፈለግቦት፡
• የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
• የዊስኮንሲን ነዋሪ መሆን እና ቢያንስ ለ 10
ቀናት በምዝገባ አድራሻ ውስጥ መኖር።
• ቢያንስ 18 ዓመት መሆን
• በአገር ክህደት ፣ በከባድ ወንጀል ወይም
በጉቦ ጥፋተኛ ሆኖ አለመገኘት ፣ ወይም
ካለዎት ፣ ቅጣት ወይም ምሕረት ከተጠናቀቀ
በኋላ የዜግነት መብቶችዎ ከተመለሰሎት
• የምርጫ ሂደቱን ዓላማ ለመረዳት በፍፁም
በፍርድ ቤት አልተገኙም
• በምርጫ ውጤት ላይ በመመስረት
ውርርድ ወይም ከደመወዝ ጥቅም አያገኙ
• በዚያው ምርጫ በማንኛውም ሌላ ቦታ
ድምጽ አልሰጡም።
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የፖስታ መላኪያ አድራሻ: 
የተጠናቀቀውን የመመዝገቢያ ቅጽዎን እና 
የመኖሪያ ማረጋገጫ ሰነድዎን ቅጂ ወደ 
የማዘጋጃ ቤት ንብረት ክፍል ጽ/ ቤት 
ይላኩ። የማዘጋጃ ንብረት ክፍል ኃላፍን 
እዚህ ማግኘት ይችላሉ-
https://myvote.wi.gov/en‑US/ 
MyMunicipalClerk 

የማዘጋጃ ቤት ንብረት ክፍል ጽ/ቤት 
አድረሻን ማግኘት ካልቻሉ በዝህ ፓስታ 
አድረሻ ማመልከቻዎትን መላክ ይችላሉ, 

Wisconsin Elections Commission 
201 Westt Washington Avenue, 
Second Floor 
P.O. Box 7984 
Madison, WI 53707‑7984  

(ማስታወሻ - ማመልከቻዎች ከላይ 
ባለው አድራሻ ወደ ዊስኮንሲን የምርጫ 
ኮሚሽን ጽ/ቤት ሊመለሱ ይችላሉ ፣ 
ነገር ግን መዘግየቶችን ለማስወገድ ፣ 
የተጠናቀቀውን የመራጮች ምዝገባ 
ማመልከቻዎን በቀጥታ ወደ የማዘጋጃ 
ቤት የንብረት ክፍል ጽ/ቤት ቢሮ 
እንዲመልሱ ይመከራሉ።) 

ዋዮሚንግ የግዛቱ ሕግ ካልተቀየረ 
በስተቀር ይህንን በሕግ ቅጽ መቀበል 
አይችልም። 

ዋዮሚንግ 
የተከለሰበት ቀን: 03-01-2006 
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የህዝብ ሪፖርት የማቅረብ ሸክም ለዚህ የመረጃ ስብስብ ወይም የOMB ቁጥጥር ቁጥር 3265-0015፣  በአማካይ 7 ደቂቃ ለአንድ ምላሽ ይሆናል 
ተብሎ ይገመታል፣ ሸክሙን የማቃለል ሃሳቦችን ጨምሮ፣ የዚህን የሸክም ግምት አስመልክቶ ወይም የዚህ የመረጃ ስብስብ ሌላ ማንኛውም ገጽታ 
አስመልክቶ አስተያየቶችን ወደ የአሜሪካ ምርጫ እገዛ ኮሚሽን ፣ 633 3rd Street NW, Suite 200, Washington, DC 20001, ፤ ለብሔራዊ 
የፖስታ መራጮች ምዝገባ ቅጽ ይላኩ፡፡ ይህም መመሪያዎችን ለመገምገም፣ ያሉትን የውሂብ ምንጮች ለመፈለግ፣ አስፈላጊውን መረጃ 
ለመሰብሰብ እና ለማቆየት፣ እንዲሁም የመረጃ አሰባሰብን ለማጠናቀቅ እና ለመገምገም የሚወስደውን ጊዜ ጨምሮ ነው፡፡ምላሽ ሰጪዎች 
ማንኛውም ሌላ የቀረበ የህግ ድንጋጌ ቢኖርም እንኳ በአሁኑ ጊዜ የሚሰራ የOMB መቆጣጠሪያ ቁጥር ካላሳየ ማንም ሰው የመረጃ ስብስብን 
ባለማክበር ማንኛውንም ቅጣት አይቀጣም። 


	አጠቃላይ መመሪያዎች
	አጠቃላይ መመሪያዎች
	ይህንን ማመልከቻ ማን ሊጠቀም ይችላል
	የማይካተቱ
	በእርስዎ ግዛት ውስጥ ለመምረጥ ለመመዝገብ ብቁ መሆንዎን እንዴት ማወቅ ይችላሉ
	እያንዳንዱ ግዛት ማን መመዝገብ እና ድምጽ መስጠት እንደሚችል የራሱ ሕጎች አሉት። በክልል መመሪያዎች ውስጥ በእርስዎ ግዛት ስር ያለውን መረጃ ይፈትሹ። በፌዴራል እና በክልል ምርጫዎች ለመምረጥ ለመመዝገብ ሁሉም ግዛቶች በትውልድ ወይም ዜግነት ተሰጥቶት የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ እንዲሆኑ ይጠይቃሉ፡፡ የፌዴራል ሕግ በማንኛውም የፌዴራል ፣ የግዛት ወይም የአካባቢ ምርጫ ለመምረጥ የአሜሪካን ዜግነት በሐ...
	ይህንን ማመልከቻ እንዴት ይሞላሉ
	ድምጽ ለመስጠት መቼ ይመዝገቡ
	በግዛት መመሪያዎች ውስጥ በግዛትዎ ስር ለተዘረዘረው አድራሻ ማመልከቻዎን ይላኩ። ወይም ፣ ማመልከቻውን በአካል ለአካባቢዎ የመራጮች ምዝገባ ጽ / ቤት ያቅርቡ። ብሄራዊ ፎርሙን ለመቀበል የሚገደዱ ግዛቶች የማመልከቻውን ቅጂዎች በመደበኛ የወረቀት ክምችት ላይ ከኮምፒዩተር ምስል የታተሙ ፣ በአመልካቹ የተፈረሙ እና በትክክለኛው ፖስታ ውስጥ አሽገዉ ይልካሉ።
	በፖስታ የሚመዘገቡ የመጀመሪያ ጊዜ መራጮች
	የመራጮች ምዝገባ ማመልከቻ
	የመራጮች ምዝገባ ማመልከቻ
	የመልዕክት አድረሻ:
	9. ፊርማ - በአዮዋ ውስጥ ለመመዝገብ
	የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት
	የምዝገባ ቀነ -ገደብ — ከምርጫው 21 ቀናት በፊት ከቀኑ 9 00 ሰዓት።
	6. የመታወቂያ ቁጥር - የአሁኑ ፣ የሚሰራ የሜሪላንድ መንጃ ፈቃድ ወይም የሞተር ተሽከርካሪ አስተዳደር መታወቂያ ካርድ ካለዎት የመንጃ ፈቃዱን ወይም የመታወቂያ ቁጥሩን ማስገባት አለብዎት።
	የአሜሪካ ዜጋ መሆን
	ማሳሰቢያ - የግዛቱ ሕግ በ 1998 በፌዴራል የፍርድ ቤት ትዕዛዝ እና በ 2000 በክልል ሕግ ተለውጧል። አሁን ቅጹን ለሁሉም የግዛት እና የፌዴራል መስሪያ ቤቶች ድምጽ ለመስጠት ምዝገባ እንቀበላለን።
	9. ፊርማ። በሚዙሪ ውስጥ ድምጽ ለመስጠት ማድረግ ያለቦት
	የመልዕክት አድረሻ፡
	6. ዘር ወይም የዘር ቡድን። ባዶውን ይተው።
	7. ፊርማ። በኒው ጀርሲ ለመመዝገብ የሚከተሉትን ማድረግ አለብዎት
	የዩናይትድ ስቴትስ ዜጋ መሆን
	( በሚቀጥለው ምርጫ ጊዜ ቢያንስ 18 ዓመት መሆን
	( በሚቀጥለው ምርጫ ጊዜ ቢያንስ 18 ዓመት መሆን
	( ከሚቀጥለው ምርጫ በፊት ቢያንስ 30 ቀናት በፊት በአድራሻዎ የዚህ ስተት እና የአከባብዉ ነዋሪ መሆን
	( ከሚቀጥለው ምርጫ በፊት ቢያንስ 30 ቀናት በፊት በአድራሻዎ የዚህ ስተት እና የአከባብዉ ነዋሪ መሆን
	( በዚህ ወይም በሌላ ግዛት ወይም በዩናይትድ ስቴትስ ሕጎች መሠረት በማንኛውም ሊከሰስ በሚችል ጥፋተኛነት ምክንያት ፍርድን ወይም ቅጣት ወይም በአመክሮ ላይ ላለመገኘት።
	( በዚህ ወይም በሌላ ግዛት ወይም በዩናይትድ ስቴትስ ሕጎች መሠረት በማንኛውም ሊከሰስ በሚችል ጥፋተኛነት ምክንያት ፍርድን ወይም ቅጣት ወይም በአመክሮ ላይ ላለመገኘት።
	የምዝገባ ቀነ -ገደብ - ከምርጫው 30 ቀናት በፊት።
	6. የመታወቂያ ቁጥር - አመልካቹ የአሁኑ እና ትክክለኛ የሮድ አይላንድ የመንጃ ፈቃድ ወይም የግዛቱ መታወቂያ ከተሰጠዉ አመልካቹ የሮድ አይላንድ መንጃ ፈቃድን ወይም የግዛት መታወቂያ ቁጥሩን እንዲያቀርብ ይገደዳል። አመልካች የአሁኑ እና ትክክለኛ የመንጃ ፈቃድ ወይም የግዛት መታወቂያ ካልተሰጠዉ የማኅበራዊ ዋስትና ቁጥራቸውን የመጨረሻዎቹን አራት (4) አሃዞች ማቅረብ አለባቸው።
	አንድም የሌለው አመልካች በሮድ አይላንድ የግዛቱ ልዩ መለያ ቁጥር ይሰጠዋል።
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