
ይህ ስራ SHE LEADS በተባለ የኮሙኒቲ ኣክቲቪስት ፌሎውሺፕ የተደገፈ ነው  

ድምፅ ለመስጠት ለመመዝገብ ብቁ ነኝ?
የሚከተሉትን ሁኔታዎች ካሟሉ በሉዊዚያና ውስጥ ተመዝግበው ድምፅ መስጠት ይችላሉ
• የአሜሪካ ዜጋ ከሆኑ፤  
• በምርጫው ቀን ዕድሜዎት ቢያንስ 18 ዓመት ከሆነ፤  
• ድምፅ ለመስጠት በሚፈልጉበት ወረዳ ሕጋዊ አድራሻ ካለዎት፤ 
• ከባድ ወንጀል ፈጽመው በአሁኑ ጊዜ እስር ቤት ካልሆኑና ቢያንስ የ5 ዓመት አመክሮ ጊዜን 

ካጠናቀቁ።

ድምፅ ለመስጠት የምመዘገበው እንዴት ነው?
1. ኦንላይን፡ ቀጣዩን የ GeauxVote ድረ ገጽ ይጎብኙ (www.geauxvote.com)። የምዝገባው 

ቀነ ገደብ ከቀጣዩ ምርጫ 20 ቀናት በፊት ነው። በኦንላይን ለመመዝገብ፣ ከግዛት የተሰጠ  
የመታወቂያ ካርድ ያስፈልግዎታል (ማስገባት ያለብዎት ኮድ አለው)።  

2. በአካል፡ ከቀጣዩ ምርጫ ቢያንስ 30 ቀናት በፊት ከሚከተሉት አድራሻዎች ወደ አንዱ በመሄድ 
መመዝገብ ይችላሉ፡  

• የሉዊዚያና የሞተር ተሽከርካሪዎች ጽ/ቤት፤  
• የሉዊዚያና የሕጻናትና ቤተሰብ አገልግሎቶች መምሪያ፤  
• የ WIC ጽ/ቤቶች፤  
• የምግብ ድጋፍ ሰጪ ጽ/ቤቶች፤  
• የሜዲኬይድ ጽ/ቤቶች፤  
• The Deaf Action Centers እና Independent Living Offices የመሳሰሉ ለአካል 

ጉዳተኞች አገልግሎት የሚሰጡ መ/ቤቶች፤ ወይም
• የጦር ሐይሎች ምልመላ ቢሮዎች። 

3. በፖስታ ቤት፡ በፖስታ ቤት በኩል የሚመዘገቡ ከሆነ፣ ከቀጣዩ ምርጫ ቢያንስ 30 ቀናት በፊት 
መመዝገብ አለብዎት።  
 
የመራጭ ምዝገባ ማመልከቻ ቅጽን ከሕዝብ ቤተ መጻሕፍት ማግኘት ይችላሉ። በተጨማሪም 
ቅጹን ከ www.geauxvote.com ላይ ማውረድ ይችላሉ። የተሞላውን የመራጭ መመዝገቢያ 
ቅጽ ወደ የመራጮች ጽ/ቤት ሬጂስትራር በፖስታ መላክ ይችላሉ። በአቅራቢያዎ ያለው 
ሬጂስትራር አድራሻ በቅጹ ላይ ይገኛል።   
 
ከዚህም በተጨማሪ ብሄራዊ የፖስታ መልእክት የመራጮች  መመዝገቢያ ቅጽንም መጠቀም 
ይችላሉ። ይህ ቅጽ በተለያዩ 15 ቋንቋዎች የተተረጎመ ሲሆን ከ www.eac.gov ላይም ማግኘት 
ይችላሉ።

ሉዊዚያና ውስጥ ድምፅ ይስጡ



ይህ ስራ SHE LEADS በተባለ የኮሙኒቲ ኣክቲቪስት ፌሎውሺፕ የተደገፈ ነው  

ድምፅ ለመስጠት ስለመመዝገቤ ማረጋገጫ አገኛለሁ? 
ምዝገባዎት ሲጠናቀቅ የመራጭ መረጃ ካርድ በፖስታ መልእክት በኩል ይላክልዎታል።  በተመዘገቡ 
በ30 ቀናት ውስጥ ካርድ ወይም ደብዳቤ ካልደረሰዎት፣ የአካባቢዎን የመራጮች ሬጂስትራር ያነጋግሩ።  

ድምፅ ለመስጠት የት መሄድ አለብኝ?
በቅድመ ምርጫ ሳምንት ወይም በምርጫ ቀን ላይ ድምፅ መስጠት ይችላሉ። የቀጣይ ምርጫ 
ቀናትን፣ የድምፅ መስጫ ጣቢያዎንና ናሙና የድምፅ መስጫ ካርድ ለማግኘት www.geauxvote.com 
መጎብኘት ወይም የ GeauxVote የሞባይል ስማርት ስልክ መተግበሪያን መጠቀም ይችላሉ። 
አንዳንድ መራጮች፣ ለምሳሌ ዕድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆናቸው አረጋውያን፣ በፖስታ ቤት 
በኩል ድምፅ የመስጠት አማራጭ አላቸው። በፖስታ ቤት በኩል ድምፅ ለመስጠት የተቀመጡ 
መስፈርቶችን የሚያሟሉ መሆንዎትን ለማጣራት፣ www.geauxvote.com የሚለውን ድረ ገጽ 
ይጎብኙ። 

ድምፅ ለመስጠት ስሄድ ምን ይዤ መምጣት  አለብኝ?
የእርስዎ ፎቶ፣ ስምና ፊርማ ያለበት የማንነት መታወቂያ ሰነድ ያስፈልግዎታል፤ ለምሳሌ
• የሉዊዚያና የመንጃ ፈቃድ 
• የሉዊዚያና ልዩ የመታወቂያ ካርድ  
• ፓስፖርት  
 
የመራጭ መረጃ ካርድዎን ለሞተር ተሽከርካሪዎች ጽ/ቤት በማቅረብ ፎቶ ያለበት ነጻ የመታወቂያ 
ካርድ ማግኘት ይችላሉ። በምርጫው ቀን ፎቶ ያለበት የመታወቂያ ሰነድ ካልያዙ፣ ቃለ መሓላ 
መፈረምና የግል መለያ መረጃዎን ማቅረብ ይኖርብዎታል። ድምፅ ለመስጠት ሲሄዱ፣ መታወቂያ 
ባለመያዝዎ ምክንያት አይመለሱም።

ድምፅ ለመስጠት ስሄድ እገዛ ማግኘት እችላለሁ?
• ድምፅ ለመስጠት ሲመዘገቡ፣ እባክዎ የቋንቋ እገዛ የሚፈልጉ መሆንዎትን በመራጭ 

መመዝገቢያ ቅጽ ላይ ያመልክቱ።  
• በምርጫው ቀን አስተርጓሚ (የቤተሰብ አባል፣ ጓደኛ ወይም ጎረቤት) ይዘው መምጣት ይችላሉ። 

አስተርጓሚው ከእርስዎ ጋር ወደ ድምፅ መስጫ ክፍል የሚገባ ከሆነ ለሬጂስትራር ያሳውቁ።  
• ድምጽዎን ለመስጠት 20 ደቂቃ ይሰጥዎታል።  
• የአካል ጉዳት ላለባቸው መራጮችም ድጋፍ ይቀርባል።  
• በምርጫው ቀን ችግር ካጋጠመዎት፣ ድምፅዎን ሳይሰጡ ከድምፅ መስጫ ጣቢያው አይውጡ።  

ለአካባቢዎ የመራጮች ሬጂስትራር እና/ወይም የምርጫ ጥበቃ የስልክ መስመር፡ 1-866-OUR-VOTE 
(1-866-687-8683) በመደወል እገዛ መጠየቅ ይችላሉ።  

መረፃ ዝምልከቱ ሕቶታት ኣለዎም ዶ?
የአካባቢዎን የመራጮች ሬጂስትራር ያነጋግሩ።   
• የሉዊዚያና የውጭ ጉዳይ መ/ቤት www.sos.la.gov 
• የዩኤስ የምርጫ ድጋፍ ኮሚሽን www.eac.gov


