ሓበሬታ ብዛዕባ ድምጽኻ ምሃብ

ንሓደስቲ ካናዳውያን
ዜጋታት

Tigrinya
044A

ቤ/ጽ ምርጫታት ማኒቶባ
(ኢለክሽንስ ማኒቶባ) ሓድሽ ካናዳዊ ዜጋ
ክትከውን ብምብቓዕካ ዮሃና ይብል!

መን’ዩ ድምጺ ምርጫ ክህብ ዝኽእል?
ድምጺ ምርጫኻ ክትህብ እንተደኣ ኰንካ፡
•• ካናዳዊ ዜጋ
•• ብዕለተ-ምርጫ ዕድሜኻ እንተወሓደ 18 ዓመት ዝመላእካ፡ ከምኡ’ውን
•• ኣብ ማኒቶባ ብውሑዱ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ብቐጥታ ቅድሚ ዕለተ-ምርጫ ዝተቐመጥካ
ክትከውን ኣለካ

ድምጺ ምርጫ ምሃብ ስለምንታይ?
•• ድምጺ ምሃብ ዲሞክራስያዊ መሰል ናይ ኩላቶም ብቑዓት ወሃብቲ ድምጺ ኢዩ
•• ድምጺ ምሃብ ኣብ ዲሞክራሲ ብንጥፈት እትሳተፈሉ ኣገባብ ኢዩ
•• ድምጺ ምሃብ ንማሕበረሰብ ቅርጺ ንምትሓዝ ዝሕግዝ ዕድል ኢዩ

ድምጺ ምርጫ ምሃብ ኣብ ማኒቶባ፡
•• ሓራ፡ ፍትሓዊ፡ ውሑስን ተባጻሕን ኢዩ
•• ኣብ ትሕቲ ናይ መሰላትን ሓርነታትን ቻርተር ካናዳ ዝተሓለወ ኢዩ
•• ናትካ ውሳኔ’ዩ
•• ስቱር’ዩ

ድምጺ ምርጫይ ንምሃብ ብኸመይ ይምዝገብ?
ድምጺ ምርጫ ንምሃብ ምዝጉብ እንተኾንካ ንምርኣይ ብኸምዚ ዝስዕብ ተኸታተል፡
•• ብመስመር ኢንተርነት ብቐጥታ ኣብ ዝወሃብ ኣገልግሎት ምዝገባ መራጺ
electionsmanitoba.ca ኣብ ዝብል መርበብ ሓበሬታ ተኸታተል ወይ ድማ
•• ብቁጽሪ ተሌፎን 204-945-3225፡ ከምኡ’ውን ካብ ክፍሊት ነጻ ብዝኾነ መስመር ብ
1-866-628-6837 ደውል
እንተተመዝጊብካ ድምጺ ምርጫኻ ክትህብ ትኽእል ኢኻ
•• ምርጫ ክካየድ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ፡ ናይ መራጺ ናይ ሓበሬታ ካርድ ብቡስጣ ክትቕበል ኢኻ
•• እቲ ናይ መራጺ ናይ ሓበሬታ ካርድ ኣበይን መዓስን ድምጽኻ ክትህብ ከም እትኽእል ይሕብረካ
•• ኣብቲ ድምጽኻ እትህበሉ ግዜ ነቲ ናትካ ናይ መራጺ ናይ ሓበሬታ ካርድ ኣምጽእ
ወላ’ውን እንተ ዘይተመዝጊብካ ወይ እንተ ግዒዝካ፡ ገና ድምጽኻ ክትህብ ትኽእል ኢኻ። ታሴራኻ
ምሳኻ ምህላዉ ኣረጋግጽ።

ድምጺ ምርጫ ንምሃብ ዘድሊ ታሴራ
ነፍሲወከፍ ሰብ ድምጹ ንምሃብ ታሴራ ከርኢ ይግባእ፡
•• ሓንቲ ንጽል ብመንግስቲ ዝተዋህበት ስእሊ ዝሓዘለት ታሴራ። ንኣብነት፡ መምርሒ ፍቓድ
መኪና ወይ ድማ
•• ካልኦት ክልተ ንጽል ታሴራታት ከም ናይ ጥዕና ካርድ፡ ናይ መሳለጥያታት መኽፈሊ ፋቱራ ወይ
ድማ ናይ ባንክ ናይ ደብተር ሕሳብ ካርድ
እቲ ናትካ ናይ መራጺ ናይ ሓበሬታ ካርድ ከም ሓደ ንጽል ታሴራ ክውሰድ ይከኣል። ካልኦት
ብዙሓት ዓይነታት ታሴራታት’ውን ቅቡላት ኢዮም። ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ’ቲ ምሉእ ዝርዝር ኣብ
መርበብ ሓበሬታ electionsmanitoba.ca ተወከስ።

ምስክርነት ምሃብ
•• ድምጺ ምርጫኻ ንምሃብ እንተደኣ ተመዝጊብካ’ሞ ኸኣ ታሴራ ምስ ዘይህልወካ፡ ካልእ ኣብቲ
ናትካ ክፍሊ ምርጫ ዝርከብ ታሴራ ዘለዎ ወሃቢ ድምጺ ምስክርነት ክህበልካ ይኽእል ኢዩ።
ምስክርነት ምሃብ ኣብ መዓልቲ ምርጫ ጥራሕ’ዩ ዝፍቐድ፡ ቅድሚ ዕለተ-ምርጫ ብኣጋ ኣብ
ዝካየድ መስርሕ ምርጫ ኣይከኣልን’ዩ።

መዓስ’የ ድምጺ ምርጫይ ክህብ ዝኽእል?
ኣማራጺ ኣለካ።
ብኣጋ ድምጽኻ ሃብ፡
•• ኣቐዲምካ ዝካየድ መስርሕ ምርጫ፡ ቅድሚ ዕለተ-ምርጫ ቅድሚ 12 መዓልታት ካብ ዘሎ ግዜ
ጀሚሩ ን8 መዓልታት ይቕጽል፡ ካብ ሓሙስ ክሳብ ሓሙስ።
•• ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ብኣጋ ዝትግበር መስርሕ ምርጫ ዝካየደሉ ቦታ ብዝምልከት ኣብቲ መርበብ
ሓበሬታ ምውካስ ይከኣል
•• ኣብ ዝኾነ ኑቕጣ ናይ ብኣጋ ዝካየድ መስርሕ ምርጫ ኣብ ማኒቶባ ድምጽኻ ክትህብ ትኽእል
ኣብ ዕለተ-ምርጫ ድምጺ ምርጫኻ ምሃብ፡
•• ኣበይ ኬድካ ከምተድምጽ ንምፍላጥ ኣብቲ ናትካ ናይ መራጺ ናይ ሓበሬታ ካርድ ወይ ድማ
ኣብ መርበብ ሓበሬታ ምውካስ ይከኣል
•• ኣብ ዕለተ-ምርጫ ናይ ግድን ኣብ ዝተመደበልካ ናይ ምርጫ ኑቕጣ ኢኻ ድምጽኻ ክትህብ ዘለካ

ካልኦት ኣገባባት ናይ ድምጺ ምርጫኻ ምሃብ፡
ካብ ቤትካ ድምጺ ምርጫኻ ምሃብ፡
• ብሰንኪ ስንክልና ናብቲ ድምጽኻ እትህበሉ ቦታ ክትከይድ ምስ ዘይትኽእል፡ ካብ ቤትካ
ንምድማጽ ክተመልክት ትኽእል ኢኻ። ከምኡ’ውን እቲ ነዓኻ ዝከናኸን ሰብ ከመልክት
ይኽእል’ዩ።
• መመልከቲ ቅጥዕታት ካብ ቤ/ጽ ምርጫታት ማኒቶባ (ኢለክሽንስ ማኒቶባ) ክርከብ ይከኣል
ካብ ማኒቶባ ወጻኢ ኰንካ ድምጺ ምሃብ፡
• ኣብቲ ምርጫ ብኣጋ ዝካየደሉ ግዜን ኣብ እዋን ምርጫን ክትርከብ ምስዘይትኽእል፡ ኣብቲ ናይ
ኣብኳሪ ምርጫ ንምስታፍ ክተመልክት ትኽእል
• ክሳብ’ታ ቅድሚ ዕለተ-ምርጫ ዘላ መዓልቲ ቀዳም ቅድሚ ሰዓት 8:00 ድ.ቐ ክተመልክት ኣለካ።
ይኹን እምበር፡ ናይ ምርጫ ወረቓቕቲ ብግዚኡ
ምእንቲ ክትቅበሎ ኣቐዲምካ ክተመልክት ፈትን
ካብ ሆስፒታል ወይ’ውን ካልእ ናይ ክንክን
መደበር ድምጽኻ ምሃብ፡
•
ኣብ ዕለተ-ምርጫ ኣብ ሆስፒታላትን
ካልኦት ናይ ክንክን መደበራትን
ናይ ድምጺ ምሃብ
ኑቕጣታት
ክዋደዱ’ዮም።

ደረጃታት መንግስቲ፡
• ሰለስተ ደረጃታት መንግስቲ፡ ማለት ሰለስተ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ምርጫታት ኣለዉ
ማለት’ዩ። ፈደራላዊ፡ ኣውራጃዊ ከምኡ’ውን ብደረጃ ምምሕዳር ከተማ
• ነፍሲወከፍ ደረጃ መንግስቲ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓላፍነታት ኣለዎ። ገለ ኣብነታት ስዒቦም
ተጠቒሶም ኣለዉ
ፈደራላዊ

• ምክልኻል
• ኣታዊ ውሽጢ ሃገር
• መዕርፎ-ነፈርቲ
• ዜግነትን ኢሚግሬሽንን
• ፓስፖርት
• ኣገልግሎት ፖስታ

ኣውራጃዊ

• ክንክን ጥዕና
• ትምህርቲ
• መጓዓዝያን ዓበይቲ
ጽርግያታትን
• መምርሒ ፍቓድ መኪናን
• ማሕበራዊ ደገፋትን

ግዝኣታዊ

• ጐሓፍ ምእካብ
• ማይን ፋኛቱራን
• ኣገልግሎት መጥፋእቲ
ሓዊን ፖሊስን
• መናፈሻታትን
• ኣብያተ-ንባብን

ድምጺ ምርጫይ ንመን ክህብ ይኽእል?
• ማኒቶባ ኣብ 57 ከባቢታት ወይ ድማ ናይ ምርጫ ክፍልታት ትኽፈል። ንስኻ ነቲ ኣብ ከባቢኻ
ዝርከብ ናይ ምርጫ ክፍሊ ክውክል እትደልዮ ሕጹይ ኢኻ ትመርጽ
• ዝበዝሐ ድምጺ ናይቲ ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ክፍሊ ምርጫ ዝረኸበ ሕጹይ፡ ኣባል ናይ ሓጋጊ
ባይቶ ኮይኑ ይምረጽ
• ኣበየናይ ኣከባቢ ናይ ዝርከብ ክፍሊ ምርጫ ተቐማጢ ምዃንካን፡ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሕጹያት
ንምፍላጥን electionsmanitoba.ca ኣብ ዝብል መርበብ ሓበሬታ ምውካስ ወይ ድማ ነዓና
ምርካብ ይከኣል።
• ኣሽማት ናይቶም ብድምጽኻ ክትመርጾም እትኽእል ሕጹያት ኣብ ወረቐት ምርጫ ክዝርዘር ኢዩ

መራጺ ምስራሕ እኽእልየ
ቤ/ጽ ምርጫታት ማኒቶባ (ኢለክሽንስ ማኒቶባ) ኣብ እዋን ምርጫን ቅድሚኡን ዝሰርሑ
ሰራሕተኛታት ይቆጽር ኢዩ። እቲ ስራሕን ንዕኡ ተባሂሉ ዝተዳለወ ስልጠናን እንዳ ተኸፈልካ’ዩ
ዝፍጸም። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ electionsmanitoba.ca ተወከሱ።

electionsmanitoba.ca

ድምጽኹም ክትህቡ
ኣብ እትመጽኡሉ ግዜ
ደቕኹም ምሳኹም
ክትማልኡ ትኽእሉ!
ህጻናት “ናይ መጻኢ ወግዓዊ
መራጺ” ዝብል ጠባቒ ጽሑፍ
ይወሃቡ።

ተወከሱ፡
electionsmanitoba.ca
ተሌፎን: 204-945-3225
ካብ ክፍሊት ነጻ መስመር ኣብ ውሽጢ ማኒቶባ 1-866-628-6837
ኢ-ሜይል: election@elections.mb.ca

ቤ/ጽ ምርጫታት ማኒቶባ (ኢለክሽንስ ማኒቶባ) ናይ ሓጋጊ
ባይቶ ሓራ ቤት ጽሕፈት ኮይኑ፡ ንኹሎም ብደረጃ ኣውራጃ
ዝካየዱ ምርጫታት ብሓላፍነት የካይድ

