ለአዲስ ካናዳውያን

የድምጽ መስጠት
መረጃ

Amharic
044A

ምርጫ ማኒቶባ አዲስ የካናዳ
ዜጋ ለሆኑት እንኳን ደስ ያላችሁ ይላል።!

እነማን ናቸው ድምጽ መስጠት የሚችሉት?
ድምጽ መስጠት የሚችሉት፥
•• ካናዳዊ ከሆኑ
•• በምርጫው ወቅት ዕድሜዎ 18 ዓመት ከሆነ/ከሞላ
•• ማኒቶባ ውስጥ ከምርጫው በፊት ቢያንስ 6 ወር የተቀመጡ ከሆነ

ለምን ድምጽ ይሰጣሉ?
•• ድምጽ መስጠት ብቁ ለሆኑት መራጮች ዴሞክራሲያዊ መብት ነው
•• ድምጽ መስጠት በዴሞክራሲ ውስጥ በንቃት የመሳተፍ አንዱ መንገድ ነው
•• ድምጽ መስጠት ማህበረሰቡን መስመር ለማስያዝ ይረዳል

ማኒቶባ ውስጥ ድምጽ መስጠት ማለት
••
••
••
••

ነፃ ፣ ፍትሃዊ ፣ አስተማማኝ እና ተደራሽ ነው
በካናዳ የመብቶች እና ነፃነት ቻርተር ስር የተጠበቀ ነው
የእርስዎ ውሳኔ
ሚስጥር ነው

ድምጽ ለመስጠት እንዴት ነው የምመዘገበው?
ድምጽ ለመስጠት መመዝገብዎትን በዚህ መንገድ ማረጋገጥ ይችላሉ
•• የመራጮችን የምዝገባ መስመር (ኦን ላይን) አገልግሎትን electionsmanitoba.ca, ይጎብኙ ወይም
•• በቴሌፎን ቁጥር 204-945-3225, ወይም 1-866-628-6837 ይደውሉ
ከተመዘገቡ ድምጽ መስጠት ይችላሉ
•• ምርጫው ሲደርስ የድምጽ መስጫ ካርድ በፖስታ ይላክልዎታል
•• የድምጽ መስጫ ካርድ የትና መቼ መምረጥ እንድሚችሉ ያስረዳል
•• የድምጽ መስጫ ካርድዎን ለምርጫው ይዘው ይምጡ
ድምጽ ለመስጠት ካልተመዘገቡ ወይም አድራሻ ለውጠው ከሆነ ፡ መምረጥ ይችላሉ ነገር ግን የመታወቂያ
ወረቀት ማምጣትዎትን ያረጋግጡ

የመታወቂያ ወረቀት ድምጽ ለመስጠት
ሁሉም ሰው ድምጽ ለመስጠት ከሚከተሉት የመታወቂያ ዓይነት ማሳየት አለበት
•• ከመንግስት የተሰጠ ፎቶግራፍ ያለበት እንደ መንጃ ፍቃድ ወይም
•• ሁለት ዓይነት የመታወቂያ ወረቀቶች እንደ የጤና ካርድ ፣ የውሃና የመብራት ክፍያ እንዲሁም የባንክ ካርድ
የድምጽ መስጫ ካርድዎ ልክ እንድ መታወቂያ ካርድ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። የተለያዩ የመታወቂያ ካርዶችም
ተቀባይነት አላቸው። electionsmanitoba.ca ውስጥ ገብተው ሁሉንም በዝርዝር ማየት ይችላሉ።

ሃላፊነት መውሰድ/ዋስትና መስጠት/
•• ድምጽ ለመስጠት የተመዘገቡ ሆነው የመታወቂያ ካርድ ከሌልዎት ሌላ መራጭ ክእርስዎ ምርጫ ጣቢያ
መታወቂያውን ብማቅረብ ዋስትና መስጠት ይችላል። ዋስትና የሚፈቀደው በምርጫው ቀን ብቻ ነው።
አስቀድሞ በሚደረግ የድምጽ መስጠት ላይ አይፈቀድም።

መቼ ነው ድምጽ መስጠት የምችለው?
አማራጭ አለዎት፡
አስቀድሞ ድምጽ መስጠት
•• አስቀድሞ ድምጽ መስጠት ከምርጫው 12 ቀናት በፊት ጀምሮ ለ8 ቀናት ያህል፡ ከሓሙስ እስከ ሓሙስ፥
•• ዌብ ሳይቱ ላይ ገብተው በአቅራቢያዎ ያሚገኘውን የምርጫ ጣቢያ ማወቅ ይችላሉ
•• በማኒቶባ ውስጥ ከማንኛውም ማኔቶባ ላይ ድምጽ መስጠት ይችላሉ.
የምርጫ ቀን ድምጽ መስጠት
•• የድምጽ መስጫ ካርድዎ ላይ ወይም ዌብሳይቱ ላይ ገብተው የት እንድሚመርጡ ማወቅ ይችላሉ
•• ድምጽ ለመስጠት የተመደቡብት ቦታ ብቻ ነው በምርጫው ቀን ድምጽ መስጠት የሚችሉት

ሌላ የድምጽ መስጠት መንገዶች
እቤት ሆነው ድምጽ መስጠት
•• በአካል ጉዳተኝነት ምክንያት ወድ ድምጽ መስጫ ጣቢያ ቦታ መሄድ ካልቻሉ እቤት ሆነው ድምጽ ለመስጠት
አስቀድመው ማመልከት ይችላሉ። የእርስዎ ተንከባካቢም ለዚህ ማመልከት ይችላል
•• ማመልከቻውን ከምርጫ ማኒቶባ ያገኛሉ
ማኒቶባ ውጭ ድምጽ ይስጡ
•• በቅድመ ድምጽ አሰጣጥ እና በምርጫ ቀን ከሄዱ ውጭ ካልሆኑ ለቀሪ ድምጽ ለማመልከት ማመልከት
ይችላሉ ፡፡
•• ከቀኑ 8 ሰዓት ማመልከት አለብዎት ፡፡ ከምርጫው ቀን በፊት ቅዳሜ ፣ ነገር ግን የምርጫ ቦርድዎን በወቅቱ
እንዲያገኙ ወዲያውኑ ለማመልከት ይሞክሩ ፡፡
ሆስፒታል ወይም ሌላ ቦታዎች
•• የምርጫ ጣቢያዎች ሆስፒታልና ሌላ ቦታዎች ይደረጋሉ

የመንግስት እርከኖች
•• ሶስት የመንግስት እርከኖች ማለት የተለያዩ ምርጫዎች አሉ። የፌደራል፣ የክፍለሀገር እና የአካባቢው
አስተዳደር
•• እያንዳንዱ የመንግስት እርከኖች የየራሳቸው ሓላፊነት አለቸው። አንዳንዶቹ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ናቸው።

Federal

•• መከላከያ
•• አገር ውስጥ ገቢ ቀረጥ
•• የአውሮፕላን ማረፍያ
•• ዜግነትና ኢሚግሬሽን
•• ፓስፖርት
•• የፖስታ አገልግሎት

Provincial

•• የጤና አገልግሎት
•• ትምህርት
•• ትራንስፖርት አና መንገዶች
•• የመንጃ ፍቃድ
•• የማህበራዊ እርዳታ

Municipal

•• የቆሻሻ መሰብሰብ
•• የውሃና ፈሳሽ አገልግሎት
•• እሳት አደጋና የፖሊስ
አገልግሎቶች
••መናፈሻዎች
•• የመጻሕፍት ቤቶች

ለማን ድምጼን መስጠት እችላለሁ
•• ማኒቶባ በ 57 የምርጫ ክልሎች የተከፋፈለች ናት። እርስዎ በአከባቢዎ ካሉት ተወዳዳሪዎች መምረጥ ይችላሉ
•• ከአከባቢዎ ከሚገኘው የምርጫ ጣቢያ ብላጭ ድምጽ ያገኘው ተውዳዳሪ የአከባቢው የፓርላማ ተስብሳቢ
አባል ይሆናል
•• የትኛው አካባቢ የምርጫ ጣቢያ አንደሆኑና ተመራጮቹ እንማን እንደሆኑ ለማወቅ
electionsmanitoba.ca ይመልከቱ ወይም ሊያገኙን ይችላሉ።
•• የተመራጮች የስም ዝርዝር የድምጽ መስጫው ኮሮጆ ላይ ተጽፎ ይገኛል።

የምርጫውን ሥራ ማከናወን እችላለሁ?
ምርጫ ማኒቶባ ከመድረሱ በፊት እና በእጩነት እንዲሠራ ሰራተኞችን ይቀጥራል. ሥራዎቹ የሚከፈልባቸው እና
ክፍያ የሚሠለጥኑ ናቸው. በ Manitoba.ca ምርጫዎች ላይ ተጨማሪ ይወቁ.

electionsmanitoba.ca

ለመምረጥ ሲመጡ
ልጆችዎን ይዘው መምጣት
ይችላሉ።
ልጆቹ ‘ የመጪ መራጮች’ ማህተም
ያገኛሉ።

እውቂያ
electionsmanitoba.ca
ስልክ 204-945-3225
ነፃ ቴሌፎን ቁጥር ማኒቶባ 1-866-628-6837
ኢሜይል: election@elections.mb.ca

ምርጫ ማኒቶባ የ. ገለልተኛ ጽ / ቤት ነው።
ሁሉንም ለማካሄድ ኃላፊነት ያለው የሕግ አውጭ ስብሰባ ፡፡
የክልላዊ ምርጫዎች ፡፡

