
እባክዎን ጥቂት ጊዜ ይውሰዱና፥ መጻተኛ/ስደተኛ የዩ.ኤስ ኗሪ በመሆንዎ የተለማመዱትን፤ ለሲያትል ከተማ የመጻተኞችና 
የስደተኞች ጽ/ቤት (the City of Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs) ያካፍሉ። እባክዎን ውጭ አገር 
የተወለዱ፥ እድሜዎ ቢይንስ 18 ዓመት የሆንዎት ከሆነ ብቻ ይህንን የዳሰሳ ጥናት ይምሉ። በዚህ የዳሰሳ ጥናት መልስዎ 
ውስጥ ስምዎ አይገለጽበትም። ለተጨማሪ መረጃ ወደ www.seattle.gov/seattlevotes ይመልከቱ። በተሰጡት ክቦች 
ውስጥ ብዚህ በተመለከተው ዓይነት ምልክት ወይም በማድረግ የዳሰሳ ጥናቱን  ያጠናቁ፥ 

ሲያትል ትመርጣለች
2016  – የዳሰሳ ጥናት

1 / የት አገር ነው የተወለዱት?

3 / ወደ ዩናይትድ ስቴትስ በምን ዓመተ ምሕረት ነው 
የመጡት?

5 / በምን ቋንቋ መናገር ነው የሚመርጡ?

7 / የመንግሥት ሹማምንቶቻችን ሊመለከቱት የሚገባ የርስዎን (የመጻትረኛ እና ስደተኛ) ማኅበርሰብ የሚገጥመው ከሁሉ የላቀ 
ችግር ምንድርነው?

8 / ባጠቃላይ፥ አካባቢዎን ለመኖር የተሻለ ስፍራ ለማድረግ ምንያህል ለወጥ ሊያመጡ እንደሚችሉ ያስባሉ?

9 / በዚህ ዓመት የፕረዚደንት ምርጫ ምንያህል ዝንባሌ አልዎት? 

2 / በምን ዓመተ ምሕረት ነው የተወለዱት?

4 / በየትኛው ዚፕ ኮድ (ZIP code) ነው የሚኖሩት?

6 / በምን ያህል ጥራት ነው እንግሊዝኛ የሚናገሩት?

በጣም ጥሩ ጥሩ ያልሆነ

ጥሩ የማይናገር

ፈጽሞ ምንም ለውጥ ላመጣ አልችልም

በጣም ዝንባሌ አልኝ

ትንሽ ለውጥ ላመጣ እችላላሁ

መለስተኛ ለውጥ ላመጣ እችላላሁ

በመጠኑ ዝንባሌ አለኝ ዝንባሌ የለኝም

ትልቅ ለውጥ ላመጣ እችላላሁ

10 / ስለ ምርጫ፥ ስለ የውሳኔ ጉዳዮች፥ እና ስለ ተመራጮች መረጃ ለማግኘት ከፈለጉ ከሚከተሉት የትኞቹን ይሆናል 

እርስዎ የሚጠቀሙት? የሚመለከትዎትን ሁሉ ይምረጡ። 

ኢንተርነት የብሔረሰብ ቴሌቪዥን ወዳጆችና ቤተሰብ 

የእንግሊዝኛ ቴሌቪዢን የብሔረሰብ ጋዜጣዎች በማመልክበት ቦታ

የእንግሊዝኛ ጋዜጣዎች የብሔረሰብ ራዲዮ

የኔ ማኅበረሰብ(ቦቼ) 
አገልግሎትሰጪ(ዎች)

የሙያ ማኅበሬ ወይም ሥራ ቦታዬ

የእንግሊዝኛ ራዲዮ

ቤተ መጻሕፍት

ሌላ፥

ስለ ማኅበራዊ ወይም ፖሊቲካዊ ጉዳይ ደብዳቤ ፈሪምያለሁ

በአንድ ወይ የበለጠ ትዕይንተ ህዝብ፥ ተቃውሞዎች፥ ሰልፎች ተካፍያለሁ 

12 / ባለፉት  2 ዓመታት ከነዚህ ከሚከተሉት ተግባራት  ማናቸውን  አከናውነው ከሆነ እባክዎን ይንገሩን።  የሚመለከታቸውን 
ሁሉ ይምረጡ።

11 / ስለ ምርጫ እና ስለ ተመራጮት በመረጡት ቋንቋ መረጃ ለማግኘት ምንያህል ቀላል ነው?

በጣም ቀላል አዳጋች ነውበመጠኑ ቀላል አንዳች አላገኘሁም

በከተማየ ውስጥ በመንግሥት ወይም በትምህርት ቤት ቦርድ ስብሰባ ተካፊያለሁ

ከመንግሥት ሹም ጋር በዳብዳቤ፥ ኢ-ሜይል፥ተሌፎን፥ ወይም ቀርቤ ግንኙነት አድርጊያለሁ 

በልጄ ትምህርት ቤት የፒቲኤ ወይም ሌላ በውዴታ የተሰማራ ቡድን ስብሰባ ተካፍያለሁ 

በሰፈሬ በፕሮጀክት ሠርቻለሁ ወይም ስብሰባ ተካፍያለሁ 

የኅብረተሰብ ወይም የፖሊቲካ ጉዳዮች በሚመለከት በፈስቡክ ወይም በሌላ መልዕክት አስተላልፌአለሁ

ለአንድ ድርጅት ወይም ለምርጫ ተወዳዳሪ ገንዘብ ሰጥቻለሁ 

በፈቃደኛነት በምርጫ ተግባር ሰርቻለሁ፥ እንደ የቴሌፎን ጥሪዮች ማድረግ ወይም ሰዎች እንዲመርጡ መመዝገብ 

የተመዘገ መራጭ ነኝ

ሌላ፥

13 / አንዳንድ ሰዎች ለመምረጥ የተመዝገቡ ናቸው፥ ሌሎች ግን አይደሉም። ከሚቀጥሉት ውስጥ የትኛው ነው እርስዎን 
አብልጦ የሚገልጽ?

ለመመዝገብ ብቁነኝ ነገር ግን ገና 
አልተመዘገብኩም 

ባሁኑ ጊዜ እንድመርጥ ለመመዝገብ ብቁ አይደለሁም 
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እንዴት እንደምመዘገብ አላውቅም/ የት 
እንደምመዘገብ ኣላውቅም በጣም እጅግ 
የተወሳሰበ ነው

የምርጫ ድምፅ መስጠት ዝንባሌ የለኝም

የምርጫ ድምፅ መስጠት ጊዜ ማናከን ነው/
ምንም ለውጥ አያመጣም 

በሥራ በጣም ተይዣለልሁ

መምረጥ የሚያሰጋ እንደሆነ እጨነቃለሁ 

ስለ መራጭ ምዝገባ መረጃ ለመናገር 
በምመርጠው ቋንቋ አይገኛም

16 / በ2012 የፕረዚደንት ምርጫ ካልመረጡ፥ በዚያ ምርጫ ያልመረጡንበት ዋናው ምክንያት ምን ነበር? እባክዎን አንድ 
መልስ ብቻ ይምረጡ።

14 / ብቁ ከሆኑ( የኡኤስ ዜጋ እና እድሜ ከ 18 በላይ) ነገር ግን ገና ለመምረጥ ያልተመዘገቡ ከሆነ፥  ለመምረጥ 
ያልተመዘገቡበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው? የተመዘገቡ መራጭ ከሆኑ ወደ ጥያቄ ቁጥር 15 ይለፉ።

15 / ባለፈው ኖቨምበር 2012 የፕረዚደንት ምርጫ ጊዜ መርጠዋል? 

19 / በተመራጭ፥ በፖሊቲካ ፓርቲ፥ ወይም ሌላ ድርጅት እንዲመርጡ ተጠይቀውና ተበረታትተው ያውቃሉ? 

17 / በሚመጣው ኖቨምበር 2016 የፕረዚደንት ምርጫ ጊዜ 
የመምረጥዎ መረጋገጥ እስከምን ድረስ ነው?

20 / እርስዎ ያሟሉት ከፍተኛው የትምህርት ደርጃ ምንድርነው? 

21 / አሁን የምትኖሩበት ቤት የእረስዎና የቤተሰብዎ 
ንብረት ነው ወይስ ተከራይታችሁ ነው?

24 / በ 2015 ጠቅላላ የቤተሰብዎ ገቢ ድምር ከታክስ 
በፊት ምንያህል ነበር?

25 / በከተማ ውስጥ ለመዟዟር ከሚቀጥሉት አባባሎች ውስጥ 
የትኛው ነው የእርስዎን ሁኔታ አብልጦ የሚያመለክተው?

23 / ፆታ

22 / ስንት ሰዎች ( አዋቂዮችና ልጆች) ባሁን ጊዜ 
በቤተስባችሁ ይኖራሉ?

18 / በስቴትና ባካባቢ ምርጫዎች ምንያህል ጊዜ 
መርጠዋል?

አልተመዘገብኩም ነበር የድምፅ መስጫ ሳጥን ያለበትን ቦታ አላወቅሁም/
የድምጽ መስጫ ሳጥን አላገኘሁም

ጊዜ አልነበረኝም/ ስሠራ ነበር

ለምርጫው ዝንባሌ አልነበረኝም
የድምፅ መስጫ ካርድ አልደረሰኛም 

አስጨኳይ የቤተሰብ ጉዳይ ነበረኝ
ለመምረጥ ሞክሬ ነበር፥ ነገር ግን ብቁ እንዳልሆንኩ 
ተነገረኝ

ተመራጮቹ ደስ አላሉኛም የኔ ድምፅ መስጠት ከቁም ነገር አይቆጠርም  

ከከተማ ውጭ ነበርኩ ታምሜ ነበር

ምርጫውን ረሳሁ ምርጫ እጅግ በጣም የተወሳሰበ ነው 
የምትጫ ድምፅ መስጫውን  ካርድ 
እንዴት ሞልቸ እንደምልከው አላውቅሁም 

የምርጫ ድምጽ ለመስጠት የሚረዱ ነገሮች 
በምመርጠው ቋንቋ አይገኙም 

የምርጫ ድምፅ መስጫውን በፕስታ 
ለመላክ ቴምብር አልነበረኝም 

አዎን - ወደ ጥያቄ 17 ይሂዱ

አዎን

በጣም የተረጋገጠ 

ምንም የለም

ቤታችን የራሳችን ነው 

ተባዕት

ቤታችንን ተክራይተን ነው

አንስትከዘመዶችውይ ከጋደኞች ጋርእንኖራለን 

ብዙ ጊዜ 

የለም

የለም

በመጠኑ የተረጋገጠ

ሽምንተኛ ክፍል ወይ ያነሰ

ሁለትኛ ደርጃ በመጠኑ

የሁለተኛ ደረጃ ምሩቅ ወይ ጂኢዲ  

በመጠኑ ኮሌጅ

የኮሌጅ ዲግሪ

የድሕረ ምረቃ ወይን የ 
ሙያ ዲግሪ

አንዳንዴ

አላስታውስም

አላስታውስም

ፈጽሞ የማይሆን  እምብዛም 

አላውቅም መቸም

ሌላ፥

ሌላ፥

ሌላ፥

$11,880 ወይ ያነሰ ብዙ ጊዜ የራሴን መኪና እነዳለሁ

$11,881 – $24,300 ብዙ ጊዜ የተበደርኩትን መኪና እነዳለሁ

ብዙ ጊዜ በእግሬ እሔዳለሁ

ብዙ ጊዜ ትራንስፖርት እጋራለሁ

$24,301 – $40,890 መኪና አለኝ፥ ግን ብዙጊዜ የሕዝብ ትራንስፖርት

መኪና የልኝም ስልዚህ የሕዝብ ትራንስፖርት 
እወስዳለሁ 

$40,891 – $64,999

$65,000 – $99,999

$100,000 – $150,000

ከ $150,000 የበለጠ

አላውቅም

ሌላ፥

ሌላ፡

የሳርቨይ ጥያቄዎች እዚህ  ላይ ያበቃል  የሞሉትን የሳርቨይ ጥያቄዎች በደብዳቤ በሚከተለው  ኣድራሻ ይላኩት፥
“OIRA - SEATTLE VOTES | PO BOX 94573 | SEATTLE, WA 98124.”


