
እቲ ናይ ዲሞክራሲ ቫውቸርኩም (Democracy Voucher) ብዝመረጽኩሞ  
ቋንቋ ተሓቲሙ ክቐርበልኩም እንተደሊኹም በዚ ቁጽሪ (206) 727-8855  
ወይ ከኣ ብ democracyvoucher@seattle.gov ርኸቡና።



እቲ ናይ ዲሞክራሲ ቫውቸር ፕሮግራም ብናይ ሲያትል ስነምግባርን፡ 
ምምራጽርን ኮሚሽን (Seattle Ethics and Elections Commission)፡   
ኢዩ ዝመሓደር። 

ብዛዕባ እቲ ፕሮግራም ዝያዳ ንምፍላጥ፣  ከምኡ ድማ ሕጹያት ተሳተፍቲ  
ንምርካብ ኣብዚ ተወከሱ www.seattle.gov/democracyvoucher

ቫውቸር (መዐደጊ ወረቐት)

ብመሰረት ዝቐርብ ጠለብ፡ ናይ ሲያትል ስነምግባርን፡ ምምራጽርን ኮሚሽን 
(Seattle Ethics and Elections Commission)፡ ንስንኩላን ውልቀ ሰባት 
ኣብ’ቲ ፕሮግራማት ንኽሳተፉ ዘኽእሎም ርትዓዊ ዝኾነ  መሳለጥያታት 
ክቕረበሎም እዩ።

ኣብዞም ዝስዕቡ መራኸቢ ማሕበራዊ ብዙሃን ተኸታተሉና

@democracyvoucher @sea_elections @democracyvoucherprogram

ነቶም ኣብ 2021 ዝካየዱ
ምርጫታት ዝኾኑ ናይ
ዲሞክራሲ መሳለጢታት
(Democracy Vouchers)
ተጠቐሙ።

ድምጽኹም ኣገዳስነት ኣለዎ።።

City of Seattle

ደሞክራሲ
ቫውቸር ፕሮግራም

ከተማ ሲያትል (City of Seattle)

Tigrinya



ተሳትፎኹም ጽልዋ የሕድር እዩ።
እቲ ናይ ዲሞክራሲ ቫውቸር ፕሮግራም (Democracy Voucher Program) ናይ ሲያትል 
ነበርቲ ኣብ ከባቢያዊ ምርጫ ክሳተፉ ሓይሊ ይኾኖም ከምኡድማ ኣብ ምርጫ ንዝወዳደሩ 
ተሳተፍቲ እውን ገንዘባዊ ደገፍ ክረኽቡ ዕድል ብምኽፋት ዕንቅፋቶም ይኣልየሎም።

እዚ ናይ ዲምክራሲ ቫውቸር ፕሮግራም ካብ ዝጀመረሉ ግዜ፡

ንናይ ከባቢ ምርጫ 
ጎስጓሳት ዘበርከቱ ነበርቲ 
ቁጽሪ ሲያትል ሰለስተ 
ዕጽፊ ዛዪዱ ኣሎ። 

ኣብቲ ፕሮግራም 90% 
ካብ ሕጹያት ተሳቲፎም 

ኢዮም።

እቲ ፕሮግራም ንናይ 
ሲያትል ጎስጓሳት  

$3.5 ሚልዮን ዓዲሉ።

ዝያዳ ፍለጡ። ተሳተፉ።
www.seattle.gov/democracyvoucher

ቫውቸራት ዲሞክራሲ እንታይ
እዮም?

ንናይ ሲያትል ምርጫ ንዝወዳደሩ ሕጹያት፡ ከም ከንቲባ፡ ናይ ከተማ 
ባይቶ ወይ ድማ፡ ናይ ከተማ ጠበቃ ንምድጋፍ፡ 4 ነናይ $25 ቫውቸራት 
ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። 

ናይ ዲሞክራሲ ቫውቸራት (Democracy Vouchers)  
ብኸመይ ክረክብ እኽእል?

ምዙጉባት መራጽቲ እንተኾይንኩም፡ ናይ ዲሞክራሲ ቫውቸር (Democracy 
Vouchers) ብቐጥታ ብፖስታ ክለኣኸልኩም እዩ።

ነበርቲ ሲያትል በውሑዱ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም፡  ዜጋታት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ 
ተወለድቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ወይከኣ ሕጋዊ ናይ ቀዋሚ ነባርነት ፍቓድ 
ዘለዎም ሰባት (ወነንቲ ግሪን ካርድ) ቫውቸራት ክወሃቦም ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። እቲ 
መመልከቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ይርከብ ወይከኣ ደዊልካ መመልከቲ ምጥላብ ይክኣል። 

ናይ ዲሞክራሲ ቫውቸረይ (Democracy Vouchers) ንመን ክህቦ እኽእል?

ኣብ ውድድር ንዝሳተፉ ሕጹያት፡ ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ናይ ዲሞክራሲ ቫውቸራት 
(Democracy Vouchers) ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም። 

ዝዘመነ ዝርዝር ኣስማት ናይ ሕጹያት ኣብ መርበብና ርኸብ።

ኣገደስቲ ዕለታት
ለካቲት 9, 2021
ናይ ዲሞክራሲ ቫውቸራት (Democracy Vouchers)  
ብቐዳምነት ንናይ 2021 ምርጫ ዓመት ትቐሪቡ ኣሎ

ነሓሰ 3, 2021
መባእታዊ ምርጫ

ሕዳር 2, 2021
ሓፈሻዊ ምርጫ


