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ምርጫ 
ዘይምምራጽ፣
ሪኢቶ መሃብ 
ኣይከኣልን 
ማለት እዩ።

እቲ ዓመታዊ ዝግበር ናይ 
Electoral Canvass
ናይ Lambeth’s Electoral 
Registration Officer (ላምበዝ 
ኤለትራል ረጂስትረቲኦን ኦፊሰር) ናይ 
ላምበዝ ናይ ምርጫ ዝመርጹ ዝምዝግቡ 
ጸሐፍቲ ናይ ኩሉ ሕዝቢ ኣብ እዚ ዝንበር 
ክመርጹ ዝኽእሉ ናቶም ዝርዝር ትኽኽል 
ከምዘሎ ዘረጋግጹ እዮም። ሎሚ ዓመት 
እቲ ናይ ኣመራርጻ መንገዲ ክቕይር እዩ።

ካብ ወርሒ ሐምለ ጀሚሩ ንኹሉ ሰብ ኣብ 
Lambeth (ላምበዝ) ዝነብሩ ሰባት ብዛዕባ 
እዚ ክራኸቡ እዮም።

ብዛዕባ እቲ ኣመራርጻ መንገዲ 
ዝምልከት ሓበሬታ መልሲ ምሃብ 
የድልየኒ ድዩ?
እዚ ሓድሽ መምረጺ መንገዲ እቶም ክመርጹ 
ዝኽእሉ ዝተመዝገቡ ውልቀሰባት ብዛዕብኦም 
ዝምልከት ዝርዝር ምስ ካልእ ዘሎ ዝርዝር 
ናቶም ክነዋዳድሮ ወይ ከኣ ከነጻሪዮ ኢና። እዚ 
ማለት ከኣ ሓድ ሓደ ውልቀሰባት ነዚ ዝወሃብ 
ሓላፍነት መልሲ መሃብ ኣየድልዮምን እዩ።

መልሲ ክትህቡ ትኽእሉ እንተድኣ፡

 • ብዛዕባኹም ዝምልከት ዝተመዝገበ ዝርዝር 
ጌጋታት እንተ ድኣ ኣሎ ኮይኑ፣ ወይ ከኣ ኣብ እቲ 
ገዛኹም ምሳኹም ዝቕመጡ ሰባት ምርጫ 
ክመርጹ ዝፍቀደሉ እንተ ድኣ ኣለው ኮይኖም 
ኣብ እቲ ሊስታ እንተ ድኣ ዘይኣተው ኮይኑ፣

ወይ ከኣ

• እንተ ድኣ እቲ ዝበጽሓኩም መግለጺ ጽሑፍ 
መልሲ ክትህቡ ኣለኩም ዝብል ኮይኑ

መልሲ ብኸመይ መንገዲ ክህብ

ዝቐለለን ዝቐልጠፈ መልሲ ክትህብሉ 
ትኽእሉ መንገዲ ብኢንተርነት 
መስበር ብምእታው እዩ ኣድራሻ፡ 
householdresponse.com/lambeth

ክልተ ናይ ውሕስነት ቁጽሪ ናብ እቲ መዝገብ 
መእተዊ ከድልየኩም እዩ፣ እዚ ከኣ ኣብ እዚ 
ፎርም ተሓቲሙ ተሰዲድልኩም ኣሎ።

ዝኾነ ኣባል ናይ ቤተሰብ ከኣ መልሲ ክህቡ 
ይኽእሉ እዮም። እቲ ክትህቡ ዝተሓተተኩም 
ሓበሬታ ዘይሃብኩም ግን ምናልባት ናብ 
ገዛኹም መጺኦም ብዛዕባ እቲ ትመርጽሉ 

ዝርዝር ናትኩም ልክዕ ከምዘሎ ከረጋግጹ 
ይኽእሉ እዮም።

ብኽብረትኩም ጊዜ ንከይነጥእን እቲ ናይ 
መንግዝቲ ገንዘብ ንኸይነጥፍእን ሓጉዝና፣ 
ቀልጢፍኩም ናይ እዚ መልሲ ሃቡና።

ምርጫ ንክትመርጽ ምምዝጋብ 
ንምንታይ እዩ ኣገዳሱ

• ምርጫ ግበር ከሎ ክትመጹ ትኽእሉ እንተ 
ድኣ ተመዝጊብኩም ጸኒኹም ጥራይ እዩ።

• እቲ ናይ መምረጺ ምዝገባ ካልእ ኣገዳሲ 
ዝኾነ ጥቕምታት ኣለዎ፣ ናይ ካልእ ትካላት 
ገንዘብ ለቓሕ ዘለቅሑ ማዕረ ክንደይ 
ናይ ምልቃሕ ገንዘብ ከምትኽእሉ ዘርኢ 
ጥቕምታት ኣለዎ።

• ሽምኩም ኣብ እቲ መዝገብ እንተ ድኣ ዘየለ 
ኮይኑ ግን፣ ለቃሕ ክትልቅሑ ኣይክትክእሉን 
ኣኢኹም፣ ወይ ናይ ገንዘብ መግዝኢ ለቓሕ 
(ሞርገጅ) ወይ ከኣ ናይ ተለፎን ውዕል 
ክትዓትው ክሕግዘኩም መታን እዩ።

ኣብ ወርሒ ሓምለ ንሰደልኩም ናይ መምረጺ 
ጽሑፍ መግለጺ ክስደደልኩም እዩ!

ተወሳኺ ሓበሬታ እንተ ድኣ ደሊኹም ኣብ እዚ ዝስዕብ 
ዌብ ሳይት ኣድራሻ ተወከሱ፡
lambeth.gov.uk/vote
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