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ብብዙ ቋንቋዎች የተዘጋጁ ቁሳቁሶች:

city  of
camb ridge

የድምጽ መስጫ እዚህ አስገባ

የድምጽ 
መስጫ 
ሳጥን የድምጽ 

መስጫ 
ሳጥን

እዚህ 
ቀደም 
ድምጽ 

መስጠት

Cambridge Election Commission (የካምብሪጅ የምርጫ 
ኮሚሽን) በተቀመጠልዎ መርሃ-ግብር መሰረት ድምጽ 

ለመስጠት ነገሮችን ቀላል እና ምቹ በማድረግ ላይ ይገኛል። 
ቀደም ብለው በ ፖስታ ወይም በአካል ድምጽ ይስጡ!

የካምብሪጅ ከተማ የምርጫ ኮሚሽነሮች ቦርድ

51 Inman Street, Cambridge, MA 02139 • ስልክ: 617-349-4361
ፋክስ: 617-349-4366 • ኢሜይል: elections@cambridgema.gov

ኮሚሽነሮች፡
Ethridge A. King
Larry W. Ward
Charles J. Marquardt
Victoria A. Harris

ዋና ዳይሬክተር፡
Tanya L. Ford

ምክትል ዳይሬክተር፡
Lesley Waxman

PRESORTED STD 
US POSTAGE 

የተከፈለ 
CAMBRIDGE MA 

PERMIT NO 58215

የመኖሪያ ቤት ደንበኛ
Cambridge, MA

አስቀድመው ድምጽ ይስጡ! በ ፖስታ 
ድምጽዎን ይስጡ!
የመንግስቱ ምርጫ ምርጫ ቀን፣ ህዳር 8

በአካል ቀርቦ አስቀድሞ ድምጽ የመስጫ የግዜ ሰሌዳ
ትቅምት 22 - ሂዳር 4

ግዜያትን እና መገኛ ቦታዎችን ለማየት ውስጥ 
ይመልከቱ!

የመራጭ ምዝገባ
መስመር ላይ: www.RegisterToVoteMA.com 
የሞተር ተሽከርካሪዎች መለያ ቁጥር የምዝገባ ወረቀት የሌልዎት 
ከሆነ፣ የምዝገባ ቅጾትን አትመው ወደ ምርጫ ኮሚሽን በ 
Office at 51 Inman St, Cambridge MA, 02139 መላክ 
ይኖርብዎታል።

በአካል: 
Cambridge Election Commission, 51 Inman Street, 
Cambridge, MA 02139 during regular office hours. 

ቅድሜ፣ ትቅምት 29, ከ 9 a.m. (ጠዋት) እስከ 3 p.m. 
(ከሰዓት) ባለው ግዜ ውስጥ በማናቸውም የአስቀድሞ ድምጽ 
መስጫ ቦታዎች ተገኝተው ወይም ከ 9 a.m. (ጠዋት) እስከ 
5 p.m.(ከሰዓት) ባለው ግዜ ውስጥ በምርጫ ኮሚሽኑ ቢሮ 
ተገኝተው መመዝገብ ይችላሉ።  

የመራጮች ምዝገባ 
ሁኔታዎን እዚህ ላይ ሄደው ይመልከቱ  

www.RegisterToVoteMA.com
ወይም ወደ ምርጫ ኮሚሽን ቢሮ በ  

617-349-4361 ተጠቅመው ይደውሉ።  

 የምዝገባ ግዜ ማብቂያ ወይም 
ስምዎት፣ አድራሻዎት ወይም የፖለቲካ 

ድርጅትዎ ላይ ለውጥ ለማድረግ 
የመጨረሻው ቀን ቅዳሜ፣ ትቅምት 

29 ነው።

የ 2022 በ ካምብሪጅ ከተማ 
የአስቀድሞ ድምጽ መስጫ  
መመሪያ

Cambridge Election Commission 
(የካምብሪጅ የምርጫ ኮሚሽን) 

በተቀመጠልዎ መርሃ-ግብር መሰረት 
ድምጽ ለመስጠት ነገሮችን ቀላል እና 
ምቹ በማድረግ ላይ ይገኛል። ቀደም 

ብለው በ ፖስታ ወይም 
በአካል ድምጽ ይስጡ!

በፖስታ የሚላኩ ድምጽ 
የተሰጠባቸው ወረቀቶችን ለመመለስ 
የሚያስችሉ 6 የድምጽ መስጫ ወረቀ 

ሳጥኖች ይገኛሉ

ቀደም ብሎ በአካል መጥቶ ድምጽ 
ሊሰጥባቸው የሚችሉ 14 ቀናት 

3 በመላው ካምብሪጅ የሚገኙ 
የቀደም ብሎ ድምጽ መስጫ 

ቦታዎች

በሳምንቱ መጨረሻ ቀናትም 
አገልግሎት ይሰጣል

(ለ ካምብሪጅ ድምጽ ሰጪዎች ብቻ)

1. City Hall: በ 795 Massachusetts Avenue በሚገኝ ህንጻ የጀርባ 
በር አጠገብ

ይፋዊ የድምጽ መስጫ ሳጥን 
የሚገኝባቸው ቦታዎች

2. Morse ትምህርት ቤት:  በ 40 
Granite Street በሚገኝ ህንጻ የፊት 
በር አጠገብ

3. የካምብሪጅ ፖሊስ ዋና ቢሮ: በ 125 
6th Street በሚገኝ ህንጻ የፊት ገጽ 
በቀኝ በኩል

4. Maria L. Baldwin ትምህርት 
ቤት: በ 85 Oxford Street ላይ 
በሚገኝ ህንጻ ባለው የ Oxford Street 
መግቢያ በቀኝ በኩል

5. O’Neill ቤተ-መጻሕፍት: በ 70 
Rindge Avenue በሚገኘው ህንጻ 
የመግቢያ ደረጃዎች አጠገብ

6. Coffon ህንጻ: በ 51 Inman Street 
በሚገኘው ህንጻ የፊት ገጽ በቀኝ በኩል

http://www.RegisterToVoteMA.com
http://www.RegisterToVoteMA.com


አስቀድሞ ድምጽ መስጠት ሲባል ምን ማለት ነው?
አስቀድሞ ድምጽ መስጠት ማለት ከምርጫ ቀኑ ቀደም ብሎ ድምጽ 
የመስጫ ዕድል ማለት ነው። በአካል ቀርበው ወይም በፖስታ ድምጽ 
መስጠት ይችላሉ፣ ያስገቡት የድምጻ መስጫ ወረቀትም በምርጫው 
ቀን በእርሶ ስም እንዲገባ ይደረጋል። የአስቀድም ድምጽ መስጫ የግዜ 
ሰሌዳው በ ማስቹሴትስ የግዛት ህግ የሚወሰን ነው። 

ማነው ድምጽ አስቀድሞ መስጠት የሚችለው?
ማንኛውም በ ካምብሪጅ ድምጽ ለመስጠት የተመዘገበ መራጭ በ 
አስቀድሞ የድምጽ መስጫ ቀን ላይ ተገኝቶ ድምጹን መስጠት ይችላል! 
ድምጽ ሳይሰጡ መቅረት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር፣ አስቀድሞ ድምጽ 
ለመስጠት ምክኒያት ማቅረብ አይጠበቅብዎትም። 

የት ነው አስቀድሜ ድምጽ መስጠት የምችለው?
የምርጫ ቀኑ ላይ ከሚደረገው በተቃራኒው የድምጽ መስጫ ጣብያ 
ላይ አይመደቡም። ወደ ማናቸውም በ ካምብሪጅ የሚገኙ አድራሻቸው 
ከዚህ በታች የተገለጹት፣ የአስቀድሞ ድምጽ መስጫ ቦታዎች ጋር መሄድ 
ይችላሉ።  በ 51 Inman Street ላይ የሚገኘው የምርጫ ኮሚሽኑ 
ቢሮ በመንግስቱ ምርጫ የመጀመሪያ ምርጫ ሂደት ወቅት የአስቀድሞ 
ድምጽ መስጫ ጣብያ አይሆንም።

ጥያቄዎች?
የአስቀድሞ ድምጽ መስጠት ድህረ-ገጻችንን ይጎብኙ 

www.CambridgeMA.gov/EarlyVoting 
ወይም ወደ ምርጫ ኮሚሽን ቢሮ በ 617-349-4361 ተጠቅመው 

ይደውሉ።
Elections@cambridgema.gov ላይ ኢሜይል ይላኩ

አስቀድሞ ድምጽ መስጠትን  መረዳት

በአካል ቀርቦ አስቀድሞ ድምጽ መስጠት 

በ  ፖስታ አስቀድሞ ድምጽ መስጠት

መቼ ነው አስቀድሜ ድምጽ መስጠት የምችለው?
የአስቀድሞ ድምጽ መስጫ የግዜ ሰሌዳው ከ ቅዳሜ፣ ትቅምት 22 
ጀምሮ እስከ ዓርብ፣ ህዳር 4 ድረስ ነው። ድምጽ የሚሰጥባቸው ሰዓታት 
ከ ቀን ቀን የሚለያዩ በመሆናቸው ከስር የተቀመጠውን መርሃ-ግብር 
ይመልከቱ። 

ከዚህ ይልቅ በምርጫ ቀኑ ላይ ድምጼን መስጠት ብፈልግስ?
አስቀድመው ድምጽ ያልሰጡ ከሆነ፣ በምርጫው ቀን በተመደቡበት 
የምርጫ ጣብያ ጋር ተገኝተው ድምጽዎትን መስጠት ይችላሉ። 
እባክዎትን የተመደቡበት የምርጫ ጣብያ ተቀይሮ ሊሆን 
ስለሚችል ያስተውሉ። 

ከምርጫ ቀኑ ቀደም ብሎ የተመደቡበትን የምርጫ ጣብያ መገኛ ቦታ 
የይዘ የመራጮች ማሳወቂያ ይደርስዎታል፣ ወይም እዚህ  
www.cambridgema.gov/pollinglocations. ላይ በመሄድ 
መመልከት ይችላሉ። 
የምርጫ ጣብያዎች ማክሰኞ፣ ህዳር 8 ከ 7 a.m. (ጠዋት) እስከ 8 p.m. 
(ከሰዓት) ክፍት ሆነው ይቆያሉ።  አንድ ግዜ ብቻ ነው ድምጽ መስጠት 
የሚችሉት—አስቀድመው ድምጽ ሰጥተው ከሆነ፣ በምርጫው ቀን ላይ 
ድምጽ መስጠት አይችሉም። 

ዋናው ቤተ-መጻሕፍት – 449 Broadway
Cambridge Water Department (የካምብሪጅ የውሃ መምሪያ) - 250 Fresh Pond Parkway
Valente ቤተ-መጻሕፍት – 826 Cambridge Street, Side Entrance on Berkshire Street

በ  51 Inman Street ላይ  የሚገኘው የምርጫ ኮሚሽኑ ቢሮ በመንግስቱ ምርጫ የመጀመሪያ ምርጫ ሂደት ወቅት የአስቀድሞ 
ድምጽ መስጫ ጣብያ አይሆንም። መራጮች ከላይ ወደ ተዘረዘሩት የአስቀድሞ ድምጽ መስጫ ቦታዎች ወደ አንዳቸው መሄድ 
አለባቸው።

የድምጽ መስጫ ወረቀትዎን መስመር 
ላይ ይከታተሉ

www.TrackMyBallotMA.com

1.
ከ www.MailMyBallotMA.com 
ላይ የማመልከቻ ቅጽ ያውርዱ ወይም 
የጽሁፍ የድምጽ መስጫ ወረቀት 
መጠየቂያ ላይ ስምዎትን፣ የ ካምብሪጅ 
ኣድራሻዎትን እና የድምጽ መስጫው 
የት እንዲላክልዎ እንደሚፈልጉ ገልጸው 
ከነ ፊርማዎ ይላኩልን። ያልተመዘገቡ 
መራጮችም የየትኛው የፖለቲካ ፓርቲ 
የድምጽ መስጫ ወረቀት እንደሚፈልጉ 
ማመልከት ይኖርባቸዋል። 

በ ዴሞክራቲክ ወይም በ ሪፐብሊካን 
ፓርቲ ላይ ተመዝግበው ከሆነ፣ በዛ ፓርቲ 
የድምጽ መስጫ ተጠቅመው ብቻ ሊሆን 
ይችላል ድምጽ መስጠት የሚችሉት። 
ያልተመዘገቡ ክሆነ (በተለምዶ ነጻ ተበለው 
የሚጠሩ)፣ በመጀመሪያው ምርጫ ላይ 
የፓርቲ የድምጽ መስጫ ወረቀት ሊመርጡ 
እና ሳይመዘገቡ መቆየት ይችላሉ። 

2.
ፊርማዎ ያረፈበትን ማመልከቻ በ 
ኢሜይል፣ ፋክስ ወይም በፖስታ 
ይላኩ። ማመልከቻዎን በ ኢሜይል 
የሚልኩልን ከሆነ፣ ከእጅ ፊርማዎ ጋር 
በሚወዳደር መልኩ መፈረም ይኖርበታል። 
የኤሌክትሮኒክስ ፊርማዎች፣ ስካን የተደረጉ 
ማመልከቻዎች፣ እና የማመልከቻዎች 
ፎቶዎች ተቀባይነት አላቸው። የተተየቡ 
ፊርማዎች ተቀባይነት የላቸውም። 

ኢሜይል: elections@cambridgema.gov
ፋክስ: 617-349-4366
ፖስታ: Cambridge Election 
Commission, 51 Inman Street, 
Cambridge, MA 02139 during 
regular office hours.

3.
የድምጽ መስጫ ወረቀትዎን መልሶ 
የመላክያ ኣማራጮች፡
• ድምጽ መስጫ ወረቀትዎ ጋር ኣብሮ በሚላከው 

በተከፈለበት የ ፖስታ መላክያ ፖስታ 
ተጠቅመው የድምጽ መስጫ ወረቀቱን በፖስታ 
መልሰው ይላኩልን።

• የታሸገውን የድምጽ መስጫ ፖስታ ወደ ምርጫ 
ባለስልጣን በተመደበው የአስቀድሞ ድምጽ 
መስጫ ቦታ ላይ በተገለጹት የድምጽ መስጫ 
ሰዓታት ላይ መጥተው ይመልሱ።

• የድምጽ መስጫ ወረቀትዎን ከ ስድስቱ 
(6) በመላው ካምብሪጅ ውስጥ ካሉ 
የድምጽ መስጫ ሳጥኖች መሃል አንዱ ላይ 
ሄደው ያስገቡ። የድምጽ መስጫ ሳጥኖች 
የሚገኙባቸው ቦታዎች በዚህ መመሪያ የጀርባ 
ገጽ ላይ ተዘርዝረው ይገኛሉ። የድምጽ መስጫ 
ሳጥኖቹ እስከ የምርጫ ቀኑ ማክሰኞ፣ ህዳር 8, 8 
p.m. (ከሰዓት) ላይ እስከሚያበቃ ድረስ በየቀኑ 
ከ 7 a.m. (ጠዋት) እስከ 8 p.m. (ከሰዓት) ድረስ 
ክፍት ሆነው ይቆያሉ። 

የድምጽ መስጫ ወረቀት የመጠየቂያ ቀነ ገደብ፡ ማክሰኞ፣ ህዳር 1 ከሰአት 5 ሰዓት ላይ። 
በወቅቱ እንዲደርስ ለማድረግ የምርጫ ኮሚሽኑ በተቻለ መጠን በጊዜ እንዲያመለክቱ ይመክራል። 

የምርጫ ወረቀቶቹን በማስቀመጫ ሳጥን ውስጥ ወይም በአካል መጥተው የሚመልሱበት 
ቀነ ገደብ፡ ማክሰኞ፣ ህዳር 8 ከሰአት 8 ሰዓት ላይ።

በፖስታ የሚመለሱ የምርጫ ወረቀቶች በምርጫው ቀን የፖስታ ምልክት ሊደረግባቸው እና 
የምርጫ ኮሚሽኑ ቢሮ ቅዳሜ፣ ህዳር 12 እስከ ከሰአት 5 ሰዓት ድረስ ሊደርሰው ይገባል።

ጠቃሚ ቀነ ገደቦች

በአካል ቀርቦ አስቀድሞ ድምጽ የመስጫ ቦታዎች መገኛ 

ቅድሜ እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ረቡዕ ሓሙስ ዓርብ
ትቅምት 22 ትቅምት 23 ትቅምት 24 ትቅምት 25 ትቅምት 26 ትቅምት 27 ትቅምት 28
9 ጠዋት -  
3 ከሰዓት 

9 ጠዋት  -  
3 ከሰዓት 

8:30 ጠዋት  - 
8 ከሰዓት 

8:30 ጠዋት -  
5 ከሰዓት 

8:30 ጠዋት  - 
5 ከሰዓት 

8:30 ጠዋት  -  
5 ከሰዓት 

8:30 ጠዋት  - 
12 ከሰዓት 

ትቅምት 29 ትቅምት 30 ትቅምት 31 ህዳር 1 ህዳር 2 ህዳር 3 ህዳር 4
9 ጠዋት -  
3 ከሰዓት 

9 ጠዋት  -  
3 ከሰዓት 

8:30 ጠዋት  - 
8 ከሰዓት 

8:30 ጠዋት  - 
5 ከሰዓት 

8:30 ጠዋት  - 
5 ከሰዓት 

8:30 ጠዋት  - 
5 ከሰዓት 

8:30 ጠዋት  - 
12 ከሰዓት 

http://www.CambridgeMA.gov/EarlyVoting%20
http://www.cambridgema.gov/pollinglocations.
http://www.TrackMyBallotMA.com
http://www.MailMyBallotMA.com
mailto:elections%40cambridgema.gov%20

