ከተማ ስያትል መጽናዕታዊ ሕቶታት፡፡
ህዝባዊ ምርጫ 2016

ብክብረትኩም ግዜ ፈሊኩም ንዚ ብስያትል ናይ ስደተኛታት ቤት ጽሕፈት ከም ስደተኛ ናይ ኣሜሪካ ዘግነት ዘለኩም ተቐማጦ
ተመኩሮ ነዚ ዝስዕብ መጽናዕታዊ ሕቶታት ንክትካፈሉ ብክብሪ ንዕድም ኣብ ካልእ ሃገር ዝተወለድኩም ኮይንኩም ናይ
ዩናይትድ ስተትስ ዘግነት ዘለኩም ኣብ ስያትልን ኪንግ ካዉንቲ ነበርቲ ዝኮንኩምን ዕድመኩም ልዕሊ 18 ዝኮንኩምን ኣብዚ
ምጽናዕታዊ ሕቶታት ክትሳተፍፉ ትክእሉ ተቕርብዎ መልስታት ብምስጢር ይዕቀብ መልስኩም ነታ ከባብ ተቐልምዋ ንዝበለጸ
ሓበርታ ኣብዚ ዝስዕብ ወብሳይ ትዉከሱ www.seattle.gov/seattlevotes ።
1 / ኣብየናይ

3 / መዓስ

ኣብ ዩናይትድ ስቴት መጺእኩም ?

5 / እትመርጽዎ

7 / ተውከልቲ
TIGRIGNA

2 / ኣበናይ

ሃገር ተወሊድኩም ?

8 / ሓፈሻዊ

ቋንቋኩም እንታይ እዩ ?

6 / ክእለት

ምዝራብ እንግሊዝኛኩም ከመይ እዩ ?

ብጣዕሚ ፅቡቕ

ትሑት

ድሓን

ኣይክእልን

ኣብ እትነብረሉ ከባቢ ለውጢ ንንምጻኣን ንምምሕያሽን ክተበርክቶ እትክእል ኣንታይ ኣሎ ?
ምጡን ለውጢ

ቁሩብ ለውጢ ክምጽእ ተክእሎ ኣሎኒ

ብዙሕ ለውጢ ክምጽእ ይኽእል

ዝግበር ናይ ፕረሲደንት ምርጫ ከመይ ይመስል ዝንባለኻ ?

10 / ንምርጫ

Location/Organization:

ዚፕ ኮድ ትነብሩ ?

መንግስቲ ክርእይዎ ዘለዎም ኣገዳሲ ጉኣይ ንስደተኛታት ዝምልከት ርኢቶካ ብወገንካ ኣንታይ እዩ ትብል ?

ብዙሕ ግዱስ ኣየ

ብመጠኑ ጉዱስ ኣየ

ግዱስ ኣኣይኮንኩን

ንተወዳደርትን ኣጀንዳን ዝምልከት ካብዞም ዝክተሉ እትረክቦ ሓበረታ ሓብረና ?

ኢንተርነት

ሕብረተሰብ ቴሌቪዥን

ቤተሰብ

ተለቪዢን ኣንግሊዝኛ

ሕብረተሰብ ጋዜጣ

በተክርስያን/ምስጊድ

ናይ የእንግሊዝኛ ጋዜጣ

ሕብርተሰብ ራዲዮ

ዩንየን ስርሐይ

እንግሊዝኛ ራዲዮ

ኮሚኒቲ ኣገልግሎት
ኣቕረብቲ ማሕበረ ሰባት

ካልእ

ቤተ መጻሕፍቲ
11 / ብዛዕባ

ምርጫን ተመረጽትን ሓበረታ ክትረክብ ብትዛረበሉ ቓንቓ ቀሊል ድዩ ?

በጣዕሚ
Date administered:

4 / ኣበየናይ

ፈጺመ ለውጢ ክምጽእ ካእለት የብለይን

9 / ኣብዚ

TO BE FILLED OUT BY ADMINISTRATOR ONLY

ዓመተ ምህረት ተወሊድኩ ?

12 / ካብዞም

ብመጥኑ

ኣሸጋሪ

ኣይረኸብኩን

ኣብ ታሕቲ ተጠቒሶም ዘለዉ ንጥፈታት ኣብ ዝሓከፉ ክልተ ዓመታት ዝተሳተፍካዮም ጥቐስ ።

ብዛዕባ ምህበራዊ ወይድማ ፖሊቲካዊ ትህዝቶ ዝሓዘ ደብዳበ ፈሪመ
ኣብ ዝነብረሉ ከተማ ኣኣብ ናይ መንግስቲን ኣብ ናይ ትምህርቲ ቦርድ ኣከባ ተስቲፈ ነይረ
ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ ኣብ ፕሮጀክት ኣከባ ትሳታፊ ኮይነ ሰሪሐ ነይረ
ካብ ሓደ ንላዕሊ ህዝባዊ ሰልፊን ኣከባ ተሳቲፈ ነይረ
ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ብደብዳበ ኣኢመል ስልኪ ተራኪበ ነይረ
ንሕብረተሰብን ፖሊቲካን ዝምልከት ጉዳይ ብፈስቡክን ብካልእ መንገድን ጽሒፈ ነይረ
ኣብ ናይ ደቀይ በትምህርቲ ፕቲአ ብወለንታ ዝተዳለው ንጥፈታት ተሳቲፈ ነይረ
ንሓደ ፖሊቲካዊ ሰልፍን ተመራጽን ናይ ገንዘብ ወፈያ ኣወፍየ ነይረ
ብወለንታ ኣብ ናይ ምርጫ ጉዳይ ሰሪሐ ከምናይ ስልኪ መልእክቲ ምስዳድን ሓደስቲ መረጽቲ
13 / ወልቀ

ሰባት እብ ምርጫ ከድምጹ ኣብ ምምዝጋብ ይርከቡ ሓድ ሓደ ሰባት ድማ ግዱሳት ኣኣይኮኑን ካብዞም ዝሳቡ ነብስኩም
ኣበየናይ ትምድብዋ ?
ምዝጉብ ብመራጺ እየ

ንክመርጽ ብቕዓት የብለይን

ንክመርጽ ብቑዕ እየ ኣይተመዝገብኩን

ካልእ

ሳርቨይ ምጽናዕታዊ ሕቶታት ኣብ ካልኣይ ገጽ ቐጽል

14 / ናይ

ዩናይትድ ስተትስ ዘጋ ዘለኩምን ብቕዓት ዘለኩም ዕድመኩም ልዕሊ 18 ንክትመርጹ ዘይተመዝገብኩም
ዘይመመዝገቢኹም እንታይ እዩ ? ምዝጉብ ምስትኮኑ ኣብ 15 ሕቶ ትቕጽሉ ።
ክምዝምዝገብ ኣፍልጦ የብለይን ብዙሕ የደናግረኒ

ምርጫ ዝስግእ ኮይኑ ኣዩ ዝርኣየኒ

ንክመርጽ ግዘ ድልየት የብለይን

ብስርሐይ ትሑዝ እየ

ኣብ መርጫ ምምራጽ ምጥፋእ እዩ ዘምጽኦ ለውጢ
የሎን

ብዛዕባ ምርጫ ምዝገባ ብቃንቓይ ዘርድእ ጽሑፍ
ኣይረከብኩን
ካልእ

15 /

ኣብ ዝሓለፈ ኖቨምበር 2012 ናይ ፕረሲዳንት ምርጫ መረጽካ ዶ ነርካ ?
እወ ቀጽል ቁጽሪ 17

16 / ኣብ

ኣይፋልን

ኣይዝክሮን

ናይ 2012 ዝተካየድ ፕረሲደንታዊ ምርጫ ስለምንታይ ዘይመረጽካ? ምክንያት ግለጽ።

ኣይተመዝገብኩን ነይረ
ግዘ ኣይነበረንን ኣኣብ ስራሕ ነይረእይፈልትን

ናይ ምርጫ ሳንዱቅ ኣኣበይ ከምዝርከብ እይፈልትን
ናይ መምረጺ ካርድ ኣይረከብኩን

ናይ ምምራጽ ዝንባለ ኣይነበረንን

ክመርጽ ፈቲነ ብቅዓት የብልካን ተባሂለ

ናይ ስድራ ህጹጽ ጉዳይ እጋጢሙኒ

ናተይ ምምራጽ ፋይዳ የብሉን

ኣቶም ህጹያት ኣይምሰጡንን

ሓሚመ ነይረ

ገይሸ ነይረ

ምርጫ ሕልክልክ ዝብዝሖ እዩ

ረሲዐዮ
ናይ ምርጫ ክርድ ከመይ ክምዝምላእ ኣየፈልጥን
እየ

ንከትድምጽ ዝሕግዙ ብቓንቓና ዝተቶርጎሙ ጽሑፋት የሎን
ካልእ

ናይ ምርጫ ቡስጣ ንክሰዶ ስታምፕ ኣይነበረንን
17 / ኣብ

18 / ኣብ

ዝምጽእ ኖቨምበር 2016 ዝግበር ፕረሲደንታዊ
ምርጫ ክንደናይ ርግጸኛ ኢካ ከምትመርጽ ?

ናይ ስተትስን ከባቢካን ክንደይ ግዘ መሪጽካ ?

ኣጸቢቐ ርግጸኛ እየ

ፈጺመ

ብዙሕ ግዘ

ቑሩብ ግዘ

ብመጠኑ ርግጸኛ እየ

እይምስለንን

ሳሕቲ

መሪጸ ኣይፈልጥን

19 / ኣብ

ናይ ተውዳደርትን ናይ ፖሊቲካ ማሕበራትን ካልኦት ንክትመርጹ ተሓቲትኩም ትፈልጡ ዶ ?

እወ
20 / ዝተካፈልክምዎ

ኣይፋልን

ኣይዝክሮን

ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ክንደናይ እዩ ?
የኮሌጅ ዲግሪ
ሞያዊ ዲግሪ ምሩቅ ብዲግሪ

ጂኢዲ ካልእይ ደረጃ
በመጠኑ ኮሌጅ

ኣይተመሃርኩን
ትሕቲ 8ናይ ክፍሊ ሁለትኛ
ካልኣይ ደረጃ ብመጠኑ
21 /

ንስኩምን ስድራኩምን እትነብሩሉ በት ናይ ክራይ ድዩ
ወይ ናትኩም ?

22 / ክንደይ

ሰብ ዓብይቲ ቖልዑ ኣለዉ ኣብ ስደራበትኩም ?

ገዛና ንብረትና ኣዩ
ተካረይቲ ኢና

23 / ፆታ

ምስ ፈተዉትን በተሰብን ኢና እንነበር

ተባዕታይ

ካልእ

ካልእ

24 / ኣብ 2015

ምሉእ እቶትኩም ናትኩም ስድራኩምን
ድሕሪ ታክስ ብዝሒ ክንደይ ኣዩ ?

አንስተይቲ

25 / ኣብ

ከተማ ክትንቀሳቀሱ እንከለኹም እንታይ መጎዓዚ
ትጥቀሙ ካብዞም ዝስዕቡ ግለጹ ?

$11,880 ወይ ዝወሓደ

ብዙሕ ግዘ መኪናይ ይጥቀም

$11,881 – $24,300

ኩሉ ሻዕ ናይ ክራይን ለቓሕን መኪና ይጥቀም

$24,301 – $40,890

መኪና ኣላትኒ ግን ብዙ እዋን ህዝባዊ መጎዓዚ ይጥቀም
መኪና የብለይን ህዝባዊ ሞጋዓዚ ይጥቀምን ይመርጽን

$40,891 – $64,999
$65,000 – $99,999
$100,000 – $150,000

ከ $150,000 ዝበዝሐ
ኣይፈልጦን

ብእግረይ እየ ዝጉዓዝ
ምስካልኦት ብምሽራክ ይጎዓዝ
ኻልእ

ሳርቨይ ምጽናዕታዊ ሕቶታት ኣብዚ ይፍጸም ዝመልእካዮሳርቨይ ምጽናዕታዊ ሕቶታት ብፖስታ ኣብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ስደዶ ፥
“OIRA - SEATTLE VOTES | PO BOX 94573 | SEATTLE, WA 98124.”

