ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ

የምርጫ ቦርድ
WASHINGTON, DC 20003-4733
Amharic

በሌሉበት ለመምረጥ የሚቀርብ ጥያቄ ፎርም

(ውትድርና ውስጥ ለሌሉና ውጭ አገር ላልሆኑ መራጮች ብቻ)
ውትድርና ውስጥና በውጭ አገሮች የምትገኙ መራጮች ወደ https://www.fvap.gov/district-of-columbia ውስጥ በመግባት በሌሉበት ለመምረጥ የሚያስችል ፎርም አግኙ

፩ በሌለሁበት ለመምረጥ የሚያስችለኝ ፎርም ለማግኘት የምፈልገው በሚከተለው ምክንያት ነው
I.

□

(ከታች ከተዘረዘሩት ምርጫዎች አንዱን ይምረጡ)፤

የምርጫ ፎርም የምጠይቀው ____________________________________ ,___________________________ለሚካሄደው ነው፣
የምርጫው ዓይነት የመጀመርያ፡ አጠቃላይ ወይም ልዩ

ወር/ቀን/ዓም

2. □ የምርጫ ፎርም የምጠይቀው በ _____________________________________________ ለሚካሄዱት ምርጫዎች በሙሉ ነው።
3.□ ብቁ ሆኜ በምገኝባቸው ምርጫዎች ሁሉ፣ ሁሌም በሌለሁበት መምረጥ እንድችል፡ እባኮን በሌሉበት መምረጥ የሚያስችል ዝርዝር ፎርም ውስጥ ያስገቡኝና በቀጣይነት
ፎርሙ እንዲላክልኝ አድርጉልኝ። ከዚህ ዝርዝር በሚከተሉት ምክንያቶች መውጣት እንድምችል እገነዘባለሁ፡ ሀ) በጽሑፍ መውጣት እንደምፈልግ ራሴው
ስጠይቅ ለ) በማንኛውም ምክንያት ለመመረጥ ብቁ ስልሆን ስቀር ሐ) በምርጫ ቦርዱ የሚላከልኝ ማንኛውም ጽሁፍ፡ በማንኛውም ምክንያት ሳይደርሰኝ ሲቀር
ወይም መ) በተከታታይ በፖስታ በሁለት ተከታታይ ምርጫዎች ካልመረጥኩ

፪ የመራጭ መረጃ (እባክዎን በደንብ እንደሚነበብ አርገው ይጻፉ)
ስም የመጀመርያ መካከለኛ የአባት ስም ____________________________________________________________________________________
ዕለተ-ልደት __________________የስልክ ቁጥር ________________ ኢሜል ___________________________________________
በዲሲ ዲ-ኤም-ቪ የተሰጠ መታወቅያ ቁጥር ወይም የሶሽያል ሴኩሪቲ የመጨረሻዎቹ አራት ቁጥሮች_________________________________________
ወቅታዊ የዲሲ የመኖርያ አድራሻ( የፖስታ ሳጥን ተቀባይነት የለውም) _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
(በአሁኑ ወቅት የሰጡት የመኖርያ ቤት አድራሻ ቀደም ሲሉ በምዝገባው ወቅት ከሰጡትና በምርጫ ቦርዱ መዝገብ ውስጥ ከተመዘገበው አድራሻ የተለየ ከሆነ ይህ ፎርም
የአድራሻ ለውጥ ለማስመዝገብ እንዳስገቡት ይቆጠራል።)
የመራጭ የቤት አድራሻ (ከላይ ካለው ልዩ ከሆነ): ___________________________________________________________________

፫ የመራጭ መግለጫ/ ምስክርነት፣

በዚህ ፎርም ላይ የሰጠሁት መረጃ ሁሉ፡ እኔ እስከማውቀው ድረስ፡ እውነት፡ ትክክልና የተሟላ መሆኑን አረጋግጣለሁ፣ እምላለሁም። እውነተኛ ያልሆነ ነገር ከተገኘበት ደግሞ በሕግ
እንደምቀጣ አውቃለሁ። እኔ በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ እንድመርጥ የተመዘገብኩ፣ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ተቀማጭ ስሆን፡ በምፈልገው የምርጫ ዓይነት እንድመርጥ ብቁ የሆንሁና
በሌለሁበት እንድመርጥ(absentee ballot) ጥያቄ እያቀረብኩ ነው። በሌላ ክፍለሃገር ወይም በአሜሪካን ግዛት ለመምረጥ አይደለም ጥያቄ በማቅረብ ላይ ያለሁት። በዚህ ፎርም ውስጥ
የተጻፈው ሃሰት እንዳለበት እያወቅኩኝ፡ ፎርሙን ከፈረምኩበት፡ በ $10,000 ቅጣት ወይም በአምስት ዓመት እስራት ወይም በሁለቱም በሕግ እንደምቀጣ አውቃለሁ።

___________________________________________________________
___________________________

ፊርማ ወይም የመራጭ ፊርማን የሚያሳይ ሌላ ምልክት

ቀን
፬. የአጋዥ መግለጫ /ምስክርነት (አመልካች የሌላ ሰው እርዳታ ከነበረው)፣
በህመም፣ በደረሰብኝ ጉዳት ወይም በስንክልና ምክንያት ራሴ በእጄ መፈርም እንዳልቻልኩ አረጋግጣለሁ። በዚህ ፎርም ላይ የተጻፈውን ሁሉ አንብቤዋለሁ
ወይም ለማንበብና ለመረዳት የሌላ ሰው እርዳታ አግኝቻለሁ። ስለዚህ በዚህ ፎርም ውስጥ የተጻፈው በሙሉ እውነት መሆኑን እምላለሁ፣ አረጋግጣለሁ።
___________________________________________________________

_____________________________

___________________________________________________________

_____________________________

ፊርማ ወይም የመራጭ ፊርማን የሚያሳይ ሌላ ምልክት
የአጋዥ ፊርማ

ቀን

ቀን

___________________________________________________________________________________________________
_____________________________

የአጋዥ አድራሻ

የአጋዥ የስልክ ቁጥር

ለጽህፈት ቤት አገልግሎት ብቻ: □ Registered □ EDCA □ Not Registered-Rejected □ Party Primary-Ineligible to Vote Ballot Issue Date: ____________________
Ward: _______ Precinct: __________Party: ________ ANC/SMD: _______ Local ID No.: ________Processed by/Transmitted by (Initials):

___/____

1015 Half Street, SE, የቤት ቁጥር 750 ● www.dcboe.org ● የስልክ ቁጥር (202) 727-2525 ● TTY 711 ● ፋክስ (202) 347-2648
(Rev. 8/04/2020)

ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ

የምርጫ ቦርድ
WASHINGTON, DC 20003-4733

በሌሉበት የሚደረግ የምርጫ መረጃ
በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ ለመምረጥ የተመዝገበ ማንኛውም ሰው፣ ድምጽ ሊሰጥበት ባሰበው ማንኛውም ምርጫ በአካል
ባልተገኘበት/በሌለበት ሊመርጥ ይችላል። እስከአሁን ካልተመዘገቡ፡ እንዴት ሊመዘገቡ እንደሚችሉ መመርያ ከፈለጉ
ወደwww.dcboe.org ይግቡ። ወይም አድራሻው ከወደታች ወደ ተጻፈው የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የምርጫ ቦርድ ዘንድ ይሂዱ።
•

እንዴት ነው በሌለሁበት እንድመርጥ የሚያስችለኝ የምርጫ ካርድ የማገኘው? ይህንን ፎርም ሙሉ በሙሉ ይምሉ፣ ፈርሙበት ከዛ
በኋላ ወደ ምርጫ ቦርዱ በ አካል ሂደው ወይም በፖስታ ወይም በፋክስ ቁጥር 202.347.2648 ይላኩ ወይም በኢሜል ቀድተው
ወደ DCabsentee@dcboe.org.

•

የምርጫ ቦርዱ የሚልክልኝ፣ በአካል ሳይገኙ ለመምረጥ የሚጠየቅበትን ፎርም የግድ መጠቀም አለብኝን? የለቦትም ። በአካል ሳይገኙ
ለመምረጥ እንዲችሉ ለመጠየቅ የሆነ የተፈረመበት ወረቀት ሊጠቀሙ ይችላሉ። በአካል ሳይገኙ ለመምረጥ እንዲችሉ ሲጠይቁ፣
ወረቀትዎ የሚከተሉትን ያጠቃለለ መሆን አለበት፣
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ስሞን
በሌሉብት ለመምረጥ የሚያስችል ካርድ ካገኙ በኋላ የሚመርጡበት የምርጫ/ዎች ዓይነት
የተመዘገቡበት ቦታ አድራሻ
ወቅታዊ አድራሻዎ (ከላይ ከተጻፈው የተለየ ከሆነ)
ከእርሶ ጋር ለመገናኘት የሚያስችለን መረጃ (የስልክ ቁጥርና ወይም የኢሜል አድራሻ)
የተወለዱበት ዕለት
የመምረጫው ካርድ የሚላክበት አድራሻ
ዋና ፊርማዎ (የተፈረመበትና በኮምፑተር፡ በስልክ፡ በፋክስ የተላከ የምርጫ ካርድ ዋናው ፊርማዎን እንዳጠቃለለ ይቆጠራል)
ለመስጠት ከፈለጉ የስልክ ቁጥሮና የኢሜል አድራሽዎ (ይህ አስፈላጊ ባይሆንም፣ ምናልባት ከእርስዎ ጋር መገናኘት
ብንፈልግ ያቀረቡት ጥያቄ እንዲፋጠን ያደርጋል)

•

ይህንን በሌለሁበት ለመምረጥ የሚያስችለኝን ካርድ እንዴት ነው የማገኘው? ካርዱን ለማግኘት ጥያቄ ባቀረቡበት ፎርም ላይ
ወደ አስገቡት አድራሻ በፖስታ ይላክሎታል።
• እንዴት ነው በሌለሁበት ለመምረጥ የምችለው? እንዴት መምረጥ እንደሚችሉና የመረጡበትን ካርድ እንዴት እንደሚልኩ የሚያስረዱ
መመሪያዎች ከካርዱ ጋር ይላክሎታል።
• መቼ ነው በሌለሁበት የምመርጥበት ካርዴን መልሼ የምልከው? የመረጡበትና በፖስታ የላኩት የመምረጫ ካርድ ፖስታ ቤት ውስጥ
መቼ እንደከተቱት ቀኑ የተጻፈበት ፖስታ፡ ምርጫው ከተካሄደበት ቀን ጀምሮ በ7 ቀናት ውስጥ ለምርጫ ቦርዱ መድረስ አለበት፡
የምርጫ ካርዶን ለመከታተል ከፈለጉ ወደ https://www.dcboe.org/voter/info/absentee ballot/ab status.asp ገብተው
ይመልከቱ።
በሌሉበት ለመምረጥ እንዲችሉ ያቀረቡት ጥያቄ፣ የመረጡት የምርጫ ቀን ከመጀመሩ በፊት ከ 7 ቀናት በፊት መድረስ አለበት። ጥያቄ ወይም
የሚያሳስቦት ነገር ካለ ፣ ከታች በተጻፈው መረጃ መሰረት ከእኛ ጋር ለመገናኘት ነጻነቱ ይሰማዎት።

1015 Half Street, SE, የቤት ቁጥር 750 ● www.dcboe.org ● የስልክ ቁጥር (202) 727-2525 ● TTY 711 ● ፋክስ (202) 347-2648
(Rev. 8/04/2020)

