
ድምጽኻ ምሃብ
ናይ ፓርላማ፡ ናይ ቀበሌ ከምኡውን ናይ ቤትምኽሪ 
ምርጫ ብኸምዚ ዚስዕብ ተድምጽ። 

መን እዩ ክመርጽ ዘሎዎ?
ናይ ምርጫ መሰል ንኺህልወካ ብውሕዱ ኣብቲ ግዜ መረጻ 18 ዓመት ክትመልእ ይግበኣካ። 
መሰል ምምራጽካን ኣበይ ወረዳ ከም ተድምጽን፡ 30 መዓልታት ቅድሚ መዓልቲ ምርጫ፡ በቲ 
ኣብ ክፍሊ ቀረጽ (ስካተቨርከት) ዘሎ ሓበሬታ ምዝገባ ይውሰን።

ኣብ ናይ ፓርላማ ምርጫ መሰል ዚህልወካ እንተ ደኣ፡- 
•  ናይ ሽወደን ዜግነት ኣልዩካ ወይ ኣብ ናይ ሃገር ሽወደን ህዝቢ ቆጸራ እተመዝገብካ ምስ

እትኸውን እዩ።

ናይ ቀበለን ወረዳዊ ቤትምኽርን ምርጫ መሰል ዚህልወካ እንተ ደኣ፡-
•  ናይ ሽወደን ዜግነት ኣልዩካ ወይ ኣብ ናይ ሃገር ሽወደን ህዝቢ ቆጸራ እተመዝገብካ ምስ

እትኸውንን እዩ።
•  ናይ ሓንቲ ካብተን ኣባላት ሃገራት ኢውሮጳዊ ሕብረት ዜጋ ወይ ናይ ኣይስላንድ ወይ ኖርወይ

ዜጋን ኣብ ቀበሌን ወረዳን እተመዝገብካ ምስ እትኸውን።
•  ናይ ካልእ ሃገር ዜጋ ኴንካ ኣብ ሃገር ሽወደን ኣብ ህዝቢ ቆጸራ ተመዝጊብካ ቅድሚ ምርጫ

ከየቋረጽካ ንሰለስተ ዓመታት እተቐመጥካ ምስ እትኸውን።

ናይ ምምራጽ መሰል ምስ ዚህልወካ ናይመምረጺ ካርድ ክወሃበካ
ንስኻ፡ ማለት ናይ ምርጫ መሰል ዘሎካ ሰብ ኣስታት ሰለስተ ሰሙን ቅድሚ ምርጫ፡ ናይ 
መምረጺ ካርድ ብፖስታ ኪወሃበካ እዩ። ነየኖት ምርጫታት መሰል ከም ዘሎካን፡ ስምካን 
ኣድራሻኻን ናይቲ ናይ ምርጫ ነቝጣ ዚኽፈተሉ ሰዓታትን ኣብኡ ተጻሒፉ ኣሎ። ኣብቲ 
ናይ መምረጺ ካርድ ናይቲ ኣቐዲምካ እትመርጸሉ ነቝጣ ሓበሬታውን ኣሎ። ቅድሚ እዋኑ 
ክትመርጽ ምስ እትደሊ፡ ነቲ ናይ መምረጺ ካርድኻ ተማላኣዮ።

ናይ መምረጺ ካርድ ምስ ዘይህልወካ ወይ ተጥፍኦ፡ ካብቲ ቀበሊኻ ወይ ናይ ምርጫ ብዓል 
ስልጣን ናይ መምረጺ ካርድ ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ። 

ወረቐት መረጻ
ናይ ፓርላማ ወረቐት መረጻ ብጫ፡ ናይ ቀበለ ጻዕዳ ናይ ወረዳ ድማ ሰማያዊ እዩ። ናይ ምርጫ 
ወረቐት ኣብ ኩሉ እትመርጸሉ ቦታታት ወይ ምስ ፓርቲታት ኣሎ።
ኣቐዲምካ ምስ ተድምጽ ወይ ብወኪልካ ምስ ተድምጽ፡ ወረቐት መረጻ ካብ ኮሙን ወይ ካብተን 
ሰልፍታት ክትእዝዝ ከድልየካ እዩ።

ንፓርቲ ወይ ፕለቲካዊ ሰልፊ ምረጽ
ቅድሚ ኩሉ ንፓርቲ ኢኻ እትመርጽ። ናይቲ ፓርቲ ስም ኣብቲ ናይ ምርጫ ወረቐት ኣሎ። ናይ 
ፓርቲኻ ወረቐት ምርጫ ምስ ዘይትረኽቦ፡ ዘይተጻሕፎ ወረቐት ምርጫ ወሲድካ ብዚከኣል 
መጠን ብንጹር ኣገባብ ናይቲ ፓርቲ ስም ጸሓፍ።

ናይ ስም ምርጫ
ቅድሚ ኩሉ ንፓርቲ ኢኻ እትመርጽ። ናይቲ ፓርቲ ስም ኣብቲ ናይ ምርጫ ወረቐት 
ኣሎ። ናይ ፓርቲኻ ወረቐት ምርጫ ምስ ዘይትረኽቦ፡ ዘይተጻሕፎ ወረቐት 
ምርጫ ወሲድካ ብዚከኣል መጠን ብንጹር ኣገባብ ናይቲ ፓርቲ ስም 
ጸሓፍ።
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መንነትካ ግለጽ
ንኽትመርጽ ንመንነትካ ተመሳኽር ይግባእ። እዚ ድማ ንኣብነት ከም ንመንነትካ ክተመስክረሉ 
ትኽእል፡ ወረቐት ምዝዋር ማኪና፡ ፓስፖርት ብምርኣይ እዩ። እዚ ምስ ዘይህልወካ፡ ካልእ 
ሰብ ኪምስክረልካ ይኽእል እዩ። ይኹንምበር፡ እቲ ሰብቲ ድማ ናይ መንነት ሰነዳት ከርእይ 
ይግባእ።

ምምራጽ
ኣብቲ መዓልቲ ምርጫ ኣብቲ ምርጫ ነቝጣኻ ምረጽ
ኣብቲ ኣብ ናይ መምረጺ ካርድኻ ተጻሒፉ ዘሎ ናይ ምርጫ ነቝጣ ጥራይ ኢኻ እትመርጽ። 
እቲ ናይ ምርጫ ነቝጣ ኣብቲ ዕለት ምርጫ ጥራይ እዩ ዚኽፈት። ክትመርጽ ከሎኻ ከም 
ዝመረጽካ ኣብቲ ናይ ምርጫ ደብተር ምልክት ኪግበረሉ እዩ፥ ምርጫኻ ድማ ኣብቲ ናይ 
ምርጫ ሳጹን ኪቕመጥ እዩ።

ኣብ ቀብሌኻ ወይ ኣብ ካልእ ቀበሌ ኣቐዲምካ ምምራጽ
ኣቐዲምካ ምምራጽ ማለት ኣብ ናይ ምርጫ ነቝጣኻ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ምምራጽ ማለት 
እዩ። ኣቐዲምካ ምምራጽ ዚካየደሉ ግዜ ካብ ሰለስተ ሰሙን ቅድሚ ምርጫ ጀሚሩ ክሳዕ ዕለት 
ምርጫ ዚቕጽል እዩ።

ኣቐዲምካ ንምምራጽ እቲ ናይ መምረጺ ካርድኻ ምሳኻ ክትማለኦ ይግባእ፡ ከመይሲ እቲ 
መምረጺ ካርድኻ ነቲ ምርጫኻ ናብቲ ናትካ ነቝጣ ምርጫ ንምልኣኽ እዩ ዚዝውተር። እቲ 
ድምጽኻ ኣብኡ እዩ ዚቝጸር። ኣበይ ኣቐዲምካ ከተድምጽ ወይ ክትመርጽ ከም እትኽእል 
ንዚምልከት ሓበሬታ ኣብ ኣድራሻ ኢንተርነት www.val.se ርአ።

ካብ ወጻኢ ሃገር ምምራጽ
ኣብ ወጻኢ ሃገር ምስ እትህሉ ብጶስጣ ወይ ኣብ ናይ ሽወደን ኤምባሲ ወይ ቆንስል 
ብምኻድ ከተድምጽ ትኽእል። ብጶስጣ ጌርካ ንምድማጽ ወይ ንምምራጽ ካብቲ ናይ ምርጫ 
በዓልስልጣን ዚእዘዝ ሰነዳት ኪህልወካ የድሊ።ብጶስጣ ጌርካ ንምድማጽ እንተ ቐልጠፈ 45 
መዓልታት ቅድሚ’ቲ ናይ ምርጫ ዕለት ክትገብሮ ትኽእል፥ ኣብ ናይ ሽወደን ኤምባሲ ወይ 
ቆንስል 24 መዓልታት ቅድሚ’ቲ ናይ ምርጫ ዕለት ክትገብሮ ትኽእል።

ገለ ሰባት ብወኪል ጌሮም ኪመርጹ ይኽእሉ
 ምስ እትሓምም ወይ ጸገም ኣካላት ምስ ዝህልወካ ወይ ሽማገለ ምስ እትኸውን እሞ ናብቲ 
ናይ መረጻ ቦታ ክትከይድ ምስ ዘይትኽእል፥ ብወኪል ክትመርጽ ትኽእል። ሽዑ ድማ
ሰበይትኻ፡ ሰብኣይካ ወይ መቃምጥትኻ፡ ደቅኻ ወይ ደቂ ሰብኣይካ ወይ ደቂ ሰበይትኻ ወይ 
ደቂ መቃምጥትኻ፡ ደቂደቅኻ፡ ወለድኻ ወይ ኣሕዋትካ ወከልትኻ ክዀኑ ይኽእሉ እዮም። 
ወይውን ብሞያዊ ምኽንያት ወይ ተጠቃምነት፡ ክንክን ዝህበካ ትካል ምስ ዚህሉ፥ ንሱ ውን 
ወኪልካ ኰይኑ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። 

ኣብ ቍጽጽር ፖሊስ ወይ ኣብ መኣረሚ ቤትማእሰርቲ ምስ እትርከብውን ብወኪል ጌርካ 
ክትመርጽ ትኽእል። እቶም ሰራሕተኛታት ውን ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ ናይ ገጠር 
በዓል ጶስጣ ዚሓልፈሉ መገዲ ትቕመጥ እንተ ኾንካ፡ እቲ በዓል ጶስጣ ወኪልካ ኪኸውን 
ይኽእል። ወኪል ክዀነካ ዚኽእል ዝዀነ ሰብ ዘይትፈልጥ ምስ ትኸውን፥ እቲ ኮሙንካ ነቲ 
ናትካ መረጻ ናብ ገዛኻ መጺኡ ዚቕበል ሰብ ከዳልወልካ ይኽእል እዩ። ምስቲ ኮሙንካ ርክብ 
ግበር።

ብወኪል መገዲ ንኽትመርጽ ካብ ቀበለታት ወይ ናይ መረጻ በዓልስልጣን ዚእዘዝ ፍሉይ ሰነድ 
የድልየካ።

VALMYNDIGHETEN
www.val.seV
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