االنتخاب لمقاطعة فايت
المجلس
ي
ً
ً
ن
صباحا إىل 4:00
االثني إىل الجمعة  ،من الساعة 8:30
شخصيا  ،من
توجد  6مواقع للتصويت المباش
ً
صباحا إىل  1:00مساءً.
ً
مساء  ،والسبت من 9:00
يبدأ التصويت يوم  13أكتوبر  2020وسيجري يف المواقع التالية:
المكتبات:

Beaumont Branch 3080 Fieldstone Way, Lexington, KY 40513
Northside Branch 1733 Russell Cave Rd, Lexington, KY 40505
Tates Creek Branch 3628 Walden Dr, Lexington, KY 40517
Bluegrass Community and Technical College Conference Center
)164 Opportunity Way, Lexington, KY 40511-2623 (off Leestown Road
Dunbar Community Center 545 N Upper St, Lexington, KY 40508
Lexington Senior Center 195 Life Ln, Lexington, KY 40502

يمكن ألي شخص التصويت يف أي مكان إذا كان لديه بطاقة هوية بها صورة أو
جتماع وترصي ح موقع بحيث يمكن لمسؤول مركز النتخاب
بطاقة الضمان ال
ي
التحقق من الهوية والترصي ح الموقع!
ر
ً
االقتاع ،
شخصيا قبل يوم
*
ما بي  13أكتوبر و  2نوفمت.
ن
الشخص يف  13أكتوبر  2020وسيكون
*بموجب مرسوم تنفيذي ،(OCOM 2020-668 (3)) ،يبدأ التصويت
ي
ن
ً
نوفمب .2020
متاحا خالل ساعات العمل العادية ،وأرب ع ساعات عىل األقل يف أيام السبت الثالثة قبل 3
ر
ً
نوفمب  ،2020وهذا لضمان
شخصيا َمدع ّوون للتصويت قبل 3
الناخبون الذين يشعرون باألمان بالتصويت
ر
االجتماع المناسب.
توفب التباعد
ي
كنتاك الذين يشعرون بالقلق إزاء
**بموجب أمر تنفيذي  ،(EO 2020-668 (1)) ،يمكن لجميع سكان
ي
ن
اإلصابة بالعدوى أو انتشار  COVID-19التصويت عن طريق ر
البيد) يف
االقباع
الغياب (عن طريق ر
ري
ً
ن
ن
المعف المنصوص عليه يف توصيات
اإلنتخابات العامة ل ، 2020وفقا للتعريف الموسع لمفهوم الغائب
ن
وزير الخارجية آدامز يف  14أغسطس .2020
َ رِ
ر
ياب ،وتقع يف :
ق أوراق االقتاع الغ ي
هناك  6صناديق لتل ي
المكتبات:

Beaumont Branch 3080 Fieldstone Way, Lexington, KY 40513
1

Northside Branch 1733 Russell Cave Rd, Lexington, KY 40505
Tates Creek Branch 3628 Walden Dr, Lexington, KY 40517
Lexington Senior Center 195 Life Ln, Lexington, KY 40502
مكتب كاتب مقاطعة فايت
Fayette County Clerk’s Office 162 E Main St, Lexington, KY 40507
ن
و َس َيتم تحديد موقع آخر يف وقت الحق.
سيتم وضع صناديق اإل ر
قباع الغياب نف موعد أقصاه  1أكتوبر  .2020و ستظل مفتوحة ر
حت الساعة 6:00
ري ي
ً
مساء من يوم االنتخابات.

ً
ر
القتاع الخاصة
إذا كنت تنوي التصويت شخصيا ،فال تطلب ورقة
بالتصويت عن طريق التيد:

ً
وفقا للمادة  23من لوائح الطوارئ الخاصة بهذه اإلنتخابات " ،بمجرد أن يطلب الناخب ورقة اإل ر
الغياب
قباع
ري
ً ّ
إال إذا لم يتلق ورقة اإل ر
قباع المطلوبة قبل  28أكتوبر . "2020
بالبيد  ،ال يمكنه للناخب التصويت شخصيا
ر

مالحظة :إن أوراق ال ر
ً
حاليا وسيتم إرسالها بالتيد عندما تكون جاهزة.
قتاع قيد الطباعة
سيبدأ إرسالها عت التيد يف منتصف سبتمت.
قتاع الغياب عت ر
الموعد النهاب لطلب ورقة ال ر
النتنت هو  9أكتوبر  2020بحلول الساعة
ي
ي
ً
مساء بتوقيت شق الواليات المتحدة و يتم من خالل البوابة.
11:59

الموعد النهاب للتسجيل عت ر
النتنت للتصويت يف االنتخابات العامة
ي
ً
المحل.
لعام  2020هو  5أكتوبر  2020الساعة  4:00مساء بالتوقيت
ي

2

