
 በሰኔ 21, 2022 
የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ ለመሳተፍ 
የሚሰጥ የስራ እረፍት ፍቃድ 

 ሰራተኞች  
የኮሎምብያ ሕግ አሰሪዎች ይህንን ሰራተኞች በኮሎምብያ ዲስትሪክት ውስጥ 
በሚካሄዱ ምርጫዎች ላይ ድምጽ ለመስጠት ብቁ የሆኑ ሰራተኞች ድምጽ 
ለመስጠት የምያስችላቸውን ክፍያ የሚከፈለው የሥራ እረፍት ፈቃድ መውሰድ 
እንደሚችሉ የሚገልጽ ማሳወቂያ እንዲለጥፉ ያስገድዳል። 
 

ይህ ማሳወቂያ ሰራተኞች ለስራ ሪፖርት በምያደርጉባቸው ሁሉም ቦታዎች 
እና የአሰሪዎች ድረገጽ ላይ በግልጽ እንዲታይ ሆኖ መለጠፍ አለበት።  

የድምጽ መስጫ ቀናቶች እና ሰአታት: 
ቀድሞ ድምጽ የሚሰጥበት: ከዓርብ፡ ሰኔ 10, 2022 እስከ እሁድ፡ ሰኔ 19, 
2022 — የድምጽ መስጫ ማእከላት ከ 8:30 ቅ.ቀ. እስከ 7:00 ድ.ቀ. 
ክፍት ይሆናሉ። 

 
የምርጫ ቀን: ሰኔ 21, 2022 — የድምጽ መስጫ ማእከላት ከ 7:00 ቅ.ቀ. 
ክሳዕ 8:00 ድ.ቀ. 

የእርስዎ መብቶች: 
የኮሎምብያ ዲስትሪክት እርስዎ (የዲ.ሲ. ኦፊሻል ኮድ 1-1001.07a) 
ለአሰሪዎ በመጠየቅ ከስራ ሽፍቶ እስከ ሁለት ሰአት የሚደርስ ጊዜ ክፍያ 
እየጠከፈሎት እረፍት በመውሰድ ምርጫው ላይ እንዲሳተፉ ይፈቅድሎታል: 

• ዲስትሪክቱ ውስጥ በሚካሄድ ምርጫ ለመሳተፍ ብቁ ከሆኑ; 
ወይም 

• እርስዎ ለመምረጥ ብቁ በሆኑበት ቦታ በሚካሄድ ምርጫ 

አሰሪዎ የሚከተሉትን ሊጠይቅዎ ይችላል: 
• ድምጽ ከሚሰጡበት ቀን አስቀድመው አሳማኝ በሆነ ጊዜ ውስጥ 
ድምጽ ለመስጠት የምያስችሎት ክፍያ የሚከፈለው የሥራ እረፍት 
ፈቃድ ጥያቄ እንድያቀርቡ; 

• ድምጽ ለመስጠጥ የሚወስዱት ክፍያ የሚከፈለው ሰአታት በግልጽ 
እንድያሳዩ፡ እንዲሁም: 
• በምርጫ ቀኑ ድምጽ ከመስጠት ይልቅ በቅድሚያ ምርጫው 
ድምጽ እንዲሰጡ ሊጠይቆት; ወይም 

• የስራ ሽፍትዎ መጀመሪያ ወይም የሥራ ሽፍትዎ መጨረሻ ላይ 
ድምጽ እንዲሰጡ፡ ይህ በቅድምያ ምርጫ ወይም በመርጫ ቀን 
ሊደረግ ይችላል። 

አሰሪዎ የሚከተሉትን ልያደርግ አይችልም: 
• ሕግ በሚፈቅደው መሰረት ድምጽ ለመስጠት የምያስችሎት የሚከፈለው 
የሥራ እረፍት ፈቃድ ለመጠየቅ የምያደርጉት ሙከራ በተመለከተ ጣልቃ 
ሊገባብዎ፡ ልያግድብዎ ወይም ሊከለክልዎ; ወይም 

• ሕግ ላይ ተመስርተው ለወሰዱት የድምጽ መስጫ የሚከፈለው የሥራ 
እረፍት ሊበቀለዎ 

 
ለተጨማሪ መረጃ፣ ወደ ዲሲ የምርጮዎች ቦርድ በ 202-727-2194 ይደውሉ።

ድምጽ 
ለመስጠት 
ዝግጁ ይሁኑ! 

ድምጽ 
ለመስጠት 
የሚወሰድ 

 



 በሰኔ 21, 2022 
የመጀመሪያ ደረጃ ምርጫ ለመሳተፍ 
የሚሰጥ የስራ እረፍት ፍቃድ 

 

 ተማሪዎች  
 
 

የድምጽ መስጫ ቀናቶች እና ሰአታት 

ቀድሞ ድምጽ የሚሰጥበት: ከዓርብ፡ ሰኔ 10, 2022 እስከ እሁድ፡ 
ሰኔ 19, 2022 — የድምጽ መስጫ ማእከላት ከ 8:30 ቅ.ቀ. 
እስከ 7:00 ድ.ቀ. ክፍት ይሆናሉ።  
 

 
የምርጫ ቀን: ሰኔ 21, 2022 — የድምጽ መስጫ ማእከላት ከ 
7:00 ቅ.ቀ. ክሳዕ 8:00 ድ.ቀ. 

 
የእርስዎ መብቶች: 
የኮሎምብያ ዲስትሪክት እርስዎ (የዲ.ሲ. ኦፊሻል ኮድ 1-
1001.07a) ለትምህርት-ቤትዎ በመጠየቅ እስከ ሁለት 
ሰአት የሚደርስ የእረፍት ጊዜ በመውሰድ ምርጫው ላይ 
እንዲሳተፉ ይፈቅድሎታል: 
 

• ይህ 
የሚፈቀድልዎ በሚርጫ ዲስትሪክቱ ላይ ድምጽ 
ለመስጠት ብቁ ከሆኑ; ወይም 

• እርስዎ 
ድምጽ ለመስጠት ብቁ በሆኑበት ግዛት ውስጥ 
በሚካሄድ ምርጫ ውስጥ ለመሳተፍ 

 
ትምህት-ቤትዎ እርስዎን ከዋናው ምርጫ ቀን ይልቅ 
በቅድሚያ ምርጫ ጊዜው ላይ ድምጽ እንዲሰጡ 
ከማድረግ ጀምሮ ለምርጭ እረፍት የሚወስዱባቸው 
ሰአታትን ራሱ ሊመርጥልዎ ይችላል። 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                ለተጨማሪ መረጃ፣ ወደ ዲሲ የምርጮዎች ቦርድ በ 202-727-2194 ይደውሉ። 

ድምጽ 
ለመስጠት 
የሚወሰድ 

 ድምጽ 
ለመስጠት 
ዝግጁ ይሁኑ! 
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