የመራጮች እና የምርጫ ሰራተኞችን ጤና ለመጠበቅ የታኮማ ፓርክ ምርጫ ለከንቲባ እና የከተማ ም/ቤት በሜይል እየተካሄደ
ስለሆነ ነው ይህንን ኮሮጆ የተቀበሉት። (ማስታወሻ: ይህ ሂደት የተለየ እና ኖቬምበር 3 ከሚካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ጋር
የማይገናኝ ነው።) ለበለጠ መረጃ www.takomaparkmd.gov/elections ን ይጎብኙ። ማግኘት የሚችሉትን
የእኛን የምርጫ ምልክት ማድረጊያ መሣሪያችንን በኦንላይን ላይ መጠቀም ከፈለጉ ወይም በአካል በመገኘት በሚስጥር እና በድብቅ
የምርጫ ምልክት ለማድረግ ከፈለጉ፣ እባክዎን ኢሜይል ያድርጉelections@takomaparkmd.gov ወይም 301891-7267 ላይ ይደውሉ።
በሜይል ድምጽ ለመስጠት መመሪያዎች
1. ኮሮጆዎ ላይ ምልክት ያድርጉ
• ጥቁር ብዕር ይጠቀሙ። ኦቫሎችን ሙሉ በሙሉ ይሙሉ።
• የታኮማ ፓርክ ከተማ የደረጃ ምርጫ ምርጫን ይጠቀማል። ብዙ እጩዎች ሲኖሩ፣ መራጮች እጩዎችን በምርጫ
ቅደም ተከተል ደረጃ መስጠት ይችላሉ (1፣ 2፣ 3)። ለበለጠ መረጃ
www.takomaparkmd.gov/elections ን ይመልከቱ።
• በድምጽ መስጫ ኮሮጆዎ ላይ ያሉትን መመሪያዎች ይከተሉ። የድምፅ መስጫ ኮሮጆዎ ላይ አይመዘገቡ።
• ምትክ የድምጽ መስጫ ኮሮጆ ከፈለጉ፣ የሚከተሉትን ያነጋግሩelections@takomaparkmd.gov
ወይም 301-891-7267።
2. የድምፅ መስጫዎን ለመመለስ ይዘጋጁ
• የድምፅ መስጫ ኮሮጆው ሲጠናቀቅ፣ ያጣጥፉት እና በ ድምፅ መስጫ ኮሮጆ ፖስታ ውስጥ ያስገቡት።
• የድምፅ መስጫውን ፖስታ ያሽጉት።
• በድምጽ መስጫ ፖስታ ላይ የታተመውን ስምዎን ያትሙና መሐላውን ይፈርሙ።
• የድምፅ መስጫውን ፖስታ በ ተመላሽ ፖስታ ውስጥ ያስገቡ።
• የመራጮች ድጋፍ ቅጽ ጥቅም ላይ ከዋለ፣ ከድምጽ መስጫ ፖስታው አጠገብ ባለው የመመለሻ ፖስታ ውስጥ
ያያይዙት።
• በእርጥብ ስፖንጅ ወይም ጨርቅ ተመላሽ ፖስታውን ማህተም ያርጉበት። የመመለሻ አድራሻዎን ያክሉ።
3. የድምጽ መስጫ ኮሮጆውን ይመልሱ።
• በምርጫ ቀን ላይ (ኖቬምበር 3) ከ 8:00 PM በፊት ደህንነቱ በተጠበቀ የድምፅ መስጫ ሣጥን ውስጥ
ያስቀምጡት
o Takoma Park Community Center, 7500 Maple Avenue
o Takoma Park Recreation Center, 7315 New Hampshire Avenue
• በፖስታ (በምርጫው ቀን ወይም በፊት ፖስትማርክ መደረግ አለበት)።
• በኖቬምበር 3 በሚኖረው የከተማ ምርጫ እየተነዳ ወይም በእግር በአካል በመገኘት ከ Takoma Park
Community Center ጀርባ በ 7500 Maple Avenue, 7:00 am – 8:00 pm.
ጥያቄዎች? ለ 301-891-7267 ይደውሉ ወይም ኢሜይል ያድርጉelections@takomaparkmd.gov።
በአማርኛ ቋንቋ መረጃ ወይም ድጋፍ ለማግኘት፣ ያነጋግሩ፡ ኪሮስ አለምሰገድ - 301-891-7208
በፈረንሳይኛ ቋንቋ መረጃ ወይም ድጋፍ ለማግኘት፣ ያነጋግሩ፡ ጀሲካ ክላርክ - 301-891-7202
በስፔን ቋንቋ መረጃ ወይም ድጋፍ ለማግኘት ያነጋግሩ: ኢርማናልቫርቴ - 301-891-7214
ሌላ የቋንቋ ድጋፍ? ኢሜይል elections@takomaparkmd.gov።
ይህንን መረጃ በትልቁ ዓይነት መጠየቅ ይችላሉ።
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