حكومة لكسينغتون والمقاطعة ر
الحضية فايت

مكتب رئيسة البلدية
ليندا غورتون
رئيسة البلدية

 3جوان 2020

اإلتصال:

سوزان ر
ستاوب
المكتب859-258-3111 :
المحمول859-576-2564 :

كري غ ك ّماك
المكتب859-258-3117 :
المحمول859-608-7911 :

تغييات ف كيفية اإلنتخاب ف عام 2020
ر
ً
الشء هذا العام.
سيكون اإلنتخاب ،مثل كل ي
شء آخر ،مختلفا بعض ي
زز
التغيتات
بليفيت جونيور بعد ظهر اليوم لمناقشة
إنضمت رئيسة البلدية ليندا غورتون إىل كاتب مقاطعة فاييت دون
ر
ز
ر
الت ستطرأ عىل اإلنتخابات التمهيدية القادمة يف  23جوان (يونيو).
ي
ز
تغيتات يف طريقة اإلنتخاب ،وأين ننتخب"" .لكن بما أن
قالت غورتون" :بالنسبة لمعظمنا  ،سيفرض رفتوس  COVID-19ر
ز
ر
الكثت من
لت نقوم بها .يف األيام
األختة ،سار ر
ر
يتغت صوتنا لم ر
الهدف من اإلنتخابات لم ر
يتغت .بل إنه واحد من أهم األشياء ا ي
ز
ه من خالل اإلنتخاب".
التغيت .هناك طريقة أخرى إلحداث
الناس يف شوارعنا إلحداث
ر
ر
التغيت و ي
ز
ز
ز
زز
كنتاك
التغيتات يف طريقة التصويت أجريت يف والية
بليفت ،الذي يشف عىل االنتخابات يف مقاطعة فاييت ،إن
و قال
ر
ي
ً
بلفيت" :أعتقد أن هذه التغيتات ستجعل التصويت ر
زز
أكت أمانا ومناسبا لمعظم الناس".
بسبب جائحة  . COVID-19وقال
ر
ز
ر
التيد .من السهل
عت ر
"لضمان السالمة ،سيستخدم معظم الناس بطاقة اإلقتاع الغيابية .لكل ناخب مسجل الحق يف التصويت ر
ً
ر
بالتيد مجانا" .
الحصول عىل بطاقات االقتاع الغيابية ،وملئها بسهولة ،وإرسالها ر
زز
بليفيت إن هناك بعض الخطوات المهمة الت يجب اتخاذها ،والتواري خ الت يجب وضعها ف االعتبار:
قال
تابعوا رئيسة البلدية غورتون من خالل:
www.facebook.com/MayorGorton www.twitter.com/MayorGorton
www.lexingtonky.gov
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ً
قتاع الغياب 15 .جوان هو آخر أجل لطلب إستمارة ر
أوال  ،إحصل عىل إستمارة اإل ر
الغياب .أسهل طريقة
اإلقتاع
ري
ري
اإلقتاع ه زيارة الموقع  www.govotekentucky.com.أو طلب إستمارة ر
للحصول عىل إستمارة ر
اإلقتاع عن
ي
طريق الهاتف عىل . 859-253-3344
ز
بعد ذلك ،إملء إستمارة اإل ر
رز
التيد يف أقرب وقت
الداخىل
الظرفي
قتاع .قم بتوقيعها واغلق كال من
والخارج وارسلها ب ر
ر ي
ي
ز
ر
ز
بالتيد يف أجل
داع لوضع طابع بريدي ألن اإلرسال معف من التخليص .يجب ختم إرسال إستمارة االقتاع ر
ممكن .ال ي
أقصاه يوم  23جوان.








قتاع الغياب بالتيد ،تفضل بوضعها زف الصندوق المخصص لهذا الغرض زف ر
إذا لم تتمكن من إرسال إستمارة اإل ر
الفتة
ري ر
ي
ي
ز
من  15إىل  22جوان ف جناح الرئيس  the President’s Pavilionخارج البوابة  9يف .Kroger Fieldأو ضعها يوم
بي البواب ر ز
 23جوان زف الصندوق المتواجد زف  ،the Commonwealth Tower Lobbyر ز
تي  10و .11
ي
ي
ز
تحضت نتائج اإلنتخابات وإعالنها للجمهور يف  30جوان.
سيتم اإلنتهاء من
ر
ً
ز
ً
شخصيا ألنك تحتاج إىل ترتيبات خاصة ،أطلب موعدا للتصويت يف مركز
إذا كان يجب عليك التصويت
للمسني  Lexington Senior Centerمن  8إىل  23جوان .يتم التصويت شخصيا فقط عن طريق
ليكسينغتون
ر
رز
للمسني The
طلب موعد .إتصل مسبقا بالرقم  859-253-3344لتحديد موعد .يقع مركز ليكسينغتون
ز
 Lexington Senior Centerيف  ،195 Life Laneخلف كنيسة Southland Christian Churchعىل
.Richmond Road
ز
ً
شخصيا .إنه
يف يوم اإلنتخاب ،أي  23جوان ،سيكون هناك مكان واحد لإلقياع مفتوح مخصص للتصويت
ً
شخصيا .سيكون مكان اإل ر
ً
قتاع مفتوحا يوم  23جوان من الساعة
مخصص لألفراد الذين يحتاجون حقا إىل التصويت
ً
صباحا حت  6مساء ،ف  Kroger Fieldزف  .the Central Bank Field Clubيتم الدخول من خالل البواب ر ز
تي
6
ي
 10أو  11هناك موقف للسيارات متوفر ز يف الموقع األزرق .the Blue Lot
زز
التغيتات الالزمة إلجراء إنتخابات آمنة.
بليفت لدعم
عملت البلدية بالشاكة مع
ر

ز
زز
موظف البلدية الذين قاموا بإنشاء حملة توعية عامة و ر ز
تأمي معدات الحماية الشخصية ومحطات التعقيم.
بليفيت
و شكر
ي
ً
ز
رز
للمسني . Lexington Senior Center
تستضيف البلدية أيضا فرص التصويت من خالل تحديد موعد يف مركز ليكسينغتون
لمزيد من المعلومات أنظر الموقعlexingtonky.gov/vote :
-30-
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