የመራጭ መረጃ
ደረጃ 1: ድምጽ ለመስጠት Arapahoe (በአራፓሆ) ካውንቲ
ውስጥ ይመዝገቡ
ለመምረጥ ማነው መመዝገብ የሚችለው?

•
•

ቢያንስ የ 18 ዓመት ዕድሜ ያላቸው የአሜሪካ ዜጎች
የ 16- እና የ 17- ዓመት ዕድሜ ያላቸው ልጆች ድምጽ ለመስጠት ቅድመ
ምዝገባ ማድረግ ይችላሉ

ምዝገባዎን እንዴት መመዝገብ ወይም ማሻሻል እንደሚቻል
በመስመር ላይ: www.GoVoteColorado.gov
የሚያስፈልግዎት ነገር:

• የእርሰዎ ህጋዊ ስም
• የትውልድ ቀን
• የመታወቂያ ቁጥር (የማኅበራዊ ደህንነት ወይም Colorado (የኮሎራዶ)
የመንጃ ፈቃድ)
የፖለቲካ ፓርቲ መምረጥ ይችላሉ እናም አድራሻዎን ማካተት ያስፈልግዎታል።

በፖስታ፣ በኢሜል ወይም በአካል፡
የምዝገባውን ቅጽ ይሙሉ እና በኢሜል በኩል ወደ ቢሮአችን ይመልሱ- ወይም
ያትሙ፣ ይሙሉ እና በፖስታ ይላኩ።
እንዲሁም በቢሮአችን በአካል ለመመዝገብ ቀጠሮ መያዝ ይችላሉ።

ደረጃ 2: የምርጫ ካርድዎን ይቀበሉ
• Colorado (ኮሎራዶ) የፖስታ ምርጫ ክልል ናት። ለእያንዳንዱ ምርጫ
•

የፖስታ ምርጫ ካርድዎን ይከታተሉ
www.ArapahoeVotes.com/ballot-track
የምርጫዎ ካርድዎ በፖስታ ወደ እርሰዎ ሲላክ እና ለካውንቲው ሲደርሰው
መልዕክቶችን ይቀበሉ።

ደረጃ 3: ድምፅ ይስጡ
በፖስታ ምርጫ ካርድዎ ድምፅ ይስጡ:
• ምርጫዎችዎን ያድርጉ
• የምርጫ ካርድዎን ኤንቨሎፕ ይፈርሙ።
• Arapahoe (በአራፓሆ) ካውንቲ (ወይም በሌላ ቦታ Colorado
•
•
•

በሚንቀሳቀሱ ቁጥር የመራጭ ምዝገባዎን ማሻሻልዎን ያስታውሱ!

ወደ Arapaho (አራፓሆ) ካውንቲ ምርጫዎች እንዴት መድረስ
እንደሚቻል

(በኮሎራዶ) ውስጥ) ለ 24-ሰዓት ደህንነቱ ወደ ተጠበቀ የድምፅ መስጫ ሳጥን
የምርጫ ካርድዎን ይመልሱ።
እንዲሁም የድምፅ መስጫ ካርድዎን በአሜሪካ ፖስታ መልሰው መላክ ይችላሉ።
7 ከሰዓት በኋላ ድረስ በምርጫ ቀን መድረስ
የፖስታ ምልክቶች አይቆጠሩም!
አዲስ የፖስታ ምርጫ ካርድ ከፈለጉ፣ Arapahoe (ለአራፓሆ) ካውንቲ ጸሐፊ
ቢሮ ለእርዳታ ይደውሉ።

በአካል ድምፅ ይስጡ፦
• በአካል ድምጽ መስጠት ከፈለጉ፣ Arapahoe (በአራፓሆ) ካውንቲ ውስጥ

በመስመር ላይ: www.ArapahoeVotes.com
ኢሜይል: elections@arapahoegov.com

•

ፖስታ: 5334 S Prince St, Littleton CO 80120

•

ስልክ: 303-795-4511

እርስዎ ለመምረጥ ብቁ ነዎት በፋይሉ ላይ ወዳለን አድራሻ የድምፅ መስጫ
ካርድ በፖስታ እንልካለን።
የድምፅ መስጫ ካርዶች ከምርጫው ከ 22 ቀናት በፊት (ለኖቬምበር ምርጫ
በኦክቶበር መጀመሪያ) በፖስታ ይላካሉ።

በአካል በቀጠሮ Colorado (ኮሎራዶ): 711

•

ቀጠሮ በአካል: www.ArapahoeGov.com/appointments የሥራ
ሰዓቶች: ሰኞ–ዓርብ፣ ጠዋት 7 - 4 ከሰዓት በኋላ

•

የምንልክልዎትን ተመሳሳይ ድምጽ መስጫ ካርድ ለማግኘት ማንኛውንም
የድምፅ መስጫ ማዕከል መጎብኘት ይችላሉ።
ለአካል ጉዳተኛ መራጮች የቋንቋ ድጋፍ እና ተደራሽ የምርጫ ካርድ ምልክት
ማድረጊያ መሳሪያዎች በሁሉም የድምፅ መስጫ ማዕከላት ይገኛሉ።
በአካል ድምጽ ለመስጠት ተቀባይነት ያለው መታወቂያ ይዘው መምጣት
አለብዎት።
የድምጽ መስጫ ማዕከላት ወደ ምርጫው የሚመሩ የመጨረሻ ቀናት ውስጥ
የተወሰኑ ቀናት እና ጊዜያት ብቻ የተከፈቱ ናቸው።
ለእያንዳንዱ ምርጫ የድምጽ መስጫ ማእከል ሰዓቶችን እና በአቅራቢያዎ ያሉ
የመክተቻ ሳጥን ቦታዎችን ለማወቅ www.ArapahoeVotes.com ላይ
ያረጋግጡ።

