
ኣብ ስያትል ናይ 

ቤት-ጽሕፈት 

መዝነት/ስልጣን ንምሓዝ 

ክትወዳደሩ ትደልዮ'ዶ፧
ንጎስጓስ ምርጫኹም ንምምዋል Democracy Vouchers
ሲ ተጠቐሙ!

ናይ ሓደ-ንሓደ ስልጠና ንምርካብ ሎሚ ርኸቡና!

ተሌፎን፥  (206) 727-8855ኢመይል፥  democracyvoucher@seattle.gov
www.seattle.gov/democracyvoucher

ነሓሰ 3, 2021
መባእታዊ ምርጫ

ሰነ 1, 2020
ፕሮግራም ንተወዳደርቲ ክፉት ይኸውን

ተወዳደርቲ ነቶም ሕግታት ናይቲ መደብ
 ንምስዓብ ይመባጽዑ።

ግንቦት 17-21, 2021
ተወዳደርቲ ዝምዝገበሉ ሰሙን

ክሎም ተወዳደርቲ ሓደ ናይ
 ተወዳዳርነት ናይ ጽሑፍ መፍለጢ

 ኣብ መረጻታት ኪንግ ካውንቲ
 ከመዝግቡ ኣለዎም። ሰነ 4, 2021

ተወዳደርቲ ናብቲ መደብ ዝኣትውሉ ናይ 
መወዳእታ መዓልቲ።

ሕዳር 2, 2021
ሓፈሻዊ ምርጫ

ጥሪ 1, 2020
ናይ ምርጫ ዑደት ይጅምር

ለካቲት 9, 2021
Democracy Vouchers ናብ ነበርቲ 
ስያትል ብደብዳበ ክልኣኹ እዮም።

1 ተወዳደርቲ ብቑዕ ዝኾነ ኣስተዋጽኦ ኣክቡ

ሰሌዳ-ግዜ

ናይ Democracy 
Voucher ፕሮግራም



እቲ መደብ ብኸመይ ይሰርሕ፧

እቲ Seattle Ethics and Elections Commission (SEEC) ነፍስ ወከፎም $25 ዋጋ 
ዘለዎም ኣርባዕተ Democracy Vouchers ንብቑዓት ነበርቲ ስያትል ይዕድል።

ነበርቲ ንዝድግፍዎም ተወዳደርቲ ዝኾኑ ቅብሊታት ክምድቡ ይኽእሉ።

እቲ SEEC ነቲ ቅብሊት ምስ ኣረጋገጸ ነቲ ጎስጓስ ዝኸውን ናይ ምወላ ገንዘብ የውጽእ።
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Democracy Vouchers ኣብ ቆላሕታ

ኣብ 2019፡ እቲ ናይ Democracy Voucher ፕሮግራም፥

ን66% ካብቶም ዝሳተፉ ዘለዉ ተወዳደርቲ ዓዲሉ።

147,128 vouchers (ቅብሊታት) ካብ 38, 092 ነበርቲ ስያትል ተቐቢሉ።

$2,454,475 ናብ 35 ጎስጓሳት ዓዲሉ።

ንተወዳደርቲ ክንደይ ናይ ገንዘብ ምወላ ኣሎ፧
በቲ ናይ 2021 ምርጫ፡ ንተወዳደርቲ ንጎስጓሳቶም ንምምዋል ዝኸውን $6.8 ሚልዮን ኣሎ።

ናይ Democracy Voucher ተወዳዳሪ ናይ ምዃን ተመባጽዑ።

ምወላታት ንምርካብ ነቲ መደብ ብቑዓት ኩኑ።

Democracy Vouchers ካብ ነበርቲ ስያትል ኣክቡ።
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ተወዳዳሪ ኩን!

4

$

ናይ ሓደ-ንሓደ ስልጠና መደብ-ግዜ ሓዝ።

ንጎስጓስኩም መውልዎ!

$25

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ኣየኖት መዝነታት እዮም ምወላ ንምርካብ ቅቡላት፧
እቲ ከንቲባ፡ ናይ ከተማ ኣኽባሪ ሕጊ፡ ከምኡ ድማ እቶም ክልተ ናይ መላእ ከተማ መዝነታት 
ቤት-ምኽሪ ናይ Democracy Voucher ምወላ ንምርካብ ቅቡላት ክኾኑ እዮም።

ኣብቲ ፕሮግራም ንዝሳተፉ ዘለዉ ተወዳደርቲ ዘለውዎም ናይ ጎስጓስ ድሩትነታት እንታይ እዮም፧

ሓደ ተወዳዳሪ ነቲ ፕሮግራም ንምርካብ ብኸመይ ብቑዕ ይኸውን፧

ተወዳደርቲ ምወላ ንምርካብ ውሱን ቁጽሪ ናይ ቅቡል ከምትኸውን ዝገብሩ ኣበርክቶታት ገንዘብን 
ቅቡል ከምትኸውን ዝገብሩ ፌርማታትን ካብ ነበርቲ ስያትል ክእክቡ ኣለዎም።

ብኸመይ ይጅምር፧
ናይ ሓደ-ንሓደ ስልጠና መደብ-ግዜ ንምሓዝ ነቲ ናይ Democracy Voucher ፕሮግራም ርኸብዎ!

ከንቲባ
ናይ ከተማ ባይቶ 
(መላእ ከትማ) ናይ ከተማ ኣኽባር ሕጊ

መባእታዊ ምርጫ

ሓፈሻዊ ምርጫ

$400,000  $187, 500  $187, 500

$800,000  $375,000  $375,000


