
እዚ ስራሕ SHE LEADS ብዝተብሃለ ናይ ኮሙኒቲ ኣክቲቪስት ፌሎውሺፕ ዝተሓገዘ እዩ

ድምፂ ንምሃብ ንምምዝጋብ ብቑዕ ድየ?
ዝስዕቡ ኩነታት እንድሕርኣማሊዮም፣ ኣብ ውሽጢ ሉዊዚያና ተመዝጊቦም ድምፂ ምሃብ ይኽእሉ 
እዮም 
• ናይ ኣሜሪካ ዜጋ እንድሕርኮይኖም፤  
• ኣብ መዓልቲ መረፃ ዕድሜኦም እንትነኣሰ 18 ዓመት እንድሕርኮይኑ፤  
• ድምፂ ንምሃብ ኣብትደልዮም ዞባ ሕጋዊ ኣድራሻ እንድሕርኔይሮም፤ 
• ከቢድ ገበን ፈፂሞም ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንድሕር ዘይኮይኖምን እንትነኣሰ ናይ 5 ዓመት 

ኣመክሮ እንድሕር ዛዚሞም።  

ድምፂ ንምሃብ ዝመዝገብ ብከመይ እዩ?
1. ኦንላይን፡ ዝስዕብ ናይ GeauxVote መርበብ ሓበረታ ተወከሱ (www.geauxvote.com)። 

ናይቲ ምዝጋበ መዛዘሚ ካብ ቀጻሊ መረፃ ቅድሚ 20 መዓልታት እዩ። ብኦንላይን ንምምዝጋብ፣ 
ካብ ግዝኣት ዝተውሃበ ካርዲ መፍለዪ መንነት  የድልዮም (ምእታው ዘለዎም ኮድ ኣለዎ)። 

2. ብኣካል፡ እንተነኣሰ 30 መዓልቲ ቅድሚ እቲ ቀጻሊ መረፃ ካብዝስዕቡ ኣድራሻታት ናብ ሓደ 
ብምካድ ምምዝጋብ ይኽእሉ እዮም፡   

• ናይ ሉዊዚያና ናይ ሞተር ተሽከርከርቲ ቤት ፅሕፈት፤  
• ናይ ሉዊዚያና መምርሒ ኣገልግሎታት ሕፃውንቲን ስድራን፤  
• ናይ WIC ኣብያተ ፅሕፈት፤  
• ናይ መግቢ ሓገዝ ወሃብቲ ኣብያተ ፅሕፈት፤  
• ናይ ሜዲኬይድ ኣብያተ ፅሕፈት፤  
• The Deaf Action Centers ን Independent Living Offices ዝመሳሰሉ ንኣካል 

ጉድኣተኛታት ኣገልግሎት ዝህቡ ኣብያተ ፅሕፈት፤ ወይድማ  
• ናይ ጦር ሰራዊት ምልመላ ኣብያተ ፅሕፈት።   

3. ብቤት ቡስጣ፡ በቤት ቡስጣ ዝምዝገቡ እንድሕር ኮይኖም፣ ቅድሚ 30 መዓልቲ እቲ ቀጻሊ 
መረፃ ክመዝገቡ ኣለዎም።   
 
ናይ መራፂ ምዝጋበ ምልክታ ቅጥዒ ካብ ቤተ-ንባብ ህዝቢ ምርካብ ይኽእሉ። ብተወሳኺ፣ 
ነቲ ቅጥዒ ካብ www.geauxvote.com  ምውራድ ይኽእሉ እዮም። ዝተመላእ ናይ መራፂ 
መመዝገቢ ቅጥዒ ናብ ሬጂስትራር ቤት ፅሕፈት መረፅቲ ብቡስጣ ምስዳድ ይኽእሉ እዮም። ኣብ 
ቐረባኹም ዘሎ ሬጂስትራር ኣድራሻ ኣብቲ ቅጥዒ ይርከብ።   
 
ካብዚ ብተወሳኺ፣ ብሄራዊ ናይ ቡስጣ መልእኽቲ ናየ መረፅቲ መመዝገቢ ቅጥዒ’ውን ምጥቓም 
ይኽእሉ እዮም። እዚ ቅጥዒ ብዝተፈላለዩ 15 ቋንቋታት ዝተተርጎመ እንትኾን፣ ኣብ www.eac.gov 
ምርካብ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ሉዊዚያና ድምፂ ይሃቡ



እዚ ስራሕ SHE LEADS ብዝተብሃለ ናይ ኮሙኒቲ ኣክቲቪስት ፌሎውሺፕ ዝተሓገዘ እዩ

ድምፂ ንምሃብ ብዛዕባ ምምዝጋበይ መረጋገፂ እረክብ ድየ? 
ምዝጋበኹም እንድሕር ተዛዚሙ፣ ናይ መራፂ ሓበሬታ ካርዲ ብቡስጣ መልእኽቲ ኣቢሉ 
ይለኣኸልኩም። ድሕር ምዝጋበ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካርዲ ወይ ደብዳበ እንድሕር ዘይበፅሖም፣ 
ምስቲ ናይ ከባቢኦም ናይ መረፅቲ ሬጂስትራር ይዘራረቡ።

ድምፂ ንምሃብ ናበይ ክኸይድ ይግባኣኒ? 
ኣብ ሰሙን ቅድሚ መረፃ ወይካኣ ኣብ ዕለት መረፃ ድምፂ ምሃብ ይኽእሉ እዮም። ቀጻሊ ናይ መረፃ 
መዓልታት፣ ናይ ድምፂ መውሃቢ ጣቢያታትን መርኣያ ናይ ድምፂ መውሃቢ ካርዲ ንምርካብ  
www.geauxvote.com ምጉብናይ ወይ ናይ GeauxVote ናይ ሞባይል ስማርት ስልኪ መተግበሪ 
ምጥቓም ይኽእሉ እዮም። ገለ መረፅቲ፣ ንኣብነት ዕድሜኦም ልዕሊ 65 ዓመት ዝኾነ ዓብዪ ሰባት፣ 
ብቤት ቡስጣ ኣቢሎም ድምፂ ናይ ምሃብ መማረጺ ኣለዎም።  ብቤት ቡስጣ ድምፂ ንምሃብ 
ዝተቐመጡ ረቛሒታት ምምላኦም ንምርግጋጽ፣ www.geauxvote.com ንዝብል መርበብ ሓበሬታ 
ተወከሱ። 

ድምፂ ንምሃብ እንትኸይድ ከለኹ እንታይ ሒዘ ክኸይድ ኣለኒ?
ናይ ባዕሎም ስእሊ፣ ሽምን ክታምን ዘለዎ ናይ መንነት መፍለዪ ሰነድ የድልየኩም፤ ንኣብነት
• ናይ ሉዊዚያና ፍቓድ መግንሒ መኪና  
• ናይ ሉዊዚያና ፍሉይ ናይ መንነት መፍለዪ ካርዲ 
• ፓስፖርት 
 
ናይ መራፂ ሓበሬታ ካርድኦም ናብ ቤት ፅሕፈት ሞተር ተሽከርከርቲ ብምቕራብ ስእሊ ዘለዎ ነፃ 
ናይ መንነት ካርዲ ምርካብ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ዕለት መረፃ ስእሊ ዘለዎ ካርዲ መንነት እንድሕር 
ዘይሒዞም፣ ቃል ማሕላ ምፍራምን ናይ መንነት መፍለዪ ሓበሬታታት ብምቕራብ ይግብኦም። 
ድምፂ ንምሃብ ምስከይዶም፣ ካርዲ መንነት ብዘይምሓዞም ምኽንያት ኣይምለሱን እዮም።

ድምፂ ንምሃብ ምስከድኩ ሓገዝ ክረክብ እኽእል ድየ?
• ድምፂ ንምሃብ ክትምዝገቡ እንተለኹም፣ ብኽብረትኦም ናይ ቋንቋ ሓገዝ ከምዝደልየኩም ኣብ 

መራፂ መመዝገቢ ቅጥዒ የመልክቱ።  
• ኣብ ዕለት መረፃ ኣስተርጓሚ (ኣባል ስድራ፣ የዕሩኽ ወይ ጎረባብቲ) ሒዞም ምምፃእ ይኽእሉ 

እዮም። እቲ ተርጓሚ ምስኦም ናብ ክፍሊ ድምፂ መውሃቢ ዝኣትዉ እንተኮይኑ፣ ንሬጂስትራር 
የፍልጡ።  

• ድምፅኦም ንምሃብ 20 ደቒቓ ይወሃቦም።  
• ጉድኣት ኣካል ንዘለዎም መረፅቲ ሓገዝ ይቐርብ እዩ።  
• ኣብ ዕለት መረፃ ፀገም እንድሕርገጢሞም፣ ድምፅኦም ብዘይምሃብ ካብ ድምፂ መውሃቢ ጣቢያ 

ኣይውፅኡ። ኣብ ከባቢኦም ንዘሎ ናይ መረፅቲ ሬጂስትራር ን/ወይ ንመረፃ ሓለዋ ናይ ተሌፎን  
መስመር፡ 1-866-OUR-VOTE (1-866-687-8683) ብምድዋል ሓገዝ ምሕታት ይኽእሉ 
እዮም።  

መረፃ ዝምልከቱ ሕቶታት ኣለዎም ዶ?
ናይ ከባቢኹም ናይ መረፅቲ ሬጂስትራር የዘራርቡ።   
• ናይ ሉዊዚያና ናይ ጉዳይ ወፃኢ ቤት ፅሕፈት www.sos.la.gov 
• ናይ ዩኤስ ኮሚሽን ሓገዝ መረፃ www.eac.gov


