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ي لمقاطعة فايت  المجلس االنتخاب 

ن إىل الجمعة ، من الساعة  شخصًيا المباش   مواقع للتصويت 6توجد   4:00صباًحا إىل  8:30، من االثني 
 .مساءً  1:00صباًحا إىل  9:00مساًء ، والسبت من 

ي المواقع التالية 2020أكتوبر  13يوم يبدأ التصويت 
 
 :وسيجري ف
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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 

ي أي مكان
 
أو  صورة بها بطاقة هوية إذا كان لديه  يمكن ألي شخص التصويت ف

 و  م   ترصي    حجتماعي و ل ضمان االة بطاق
 
 مركز النتخاب مسؤولبحيث يمكن ل ع  ق

 
 
 الت
 
 ح
 
 الق من ق

 
 و  ه

 
 و  الم   ترصي    حوال ةي

 
 !عق

اع ، *   شخصًيا قبل يوم االقتر

 .نوفمت   2 و  أكتوبر  13 ما بي   

 

ي (OCOM 2020-668 (3))، بموجب مرسوم تنفيذي *
ن
يكون سو  2020أكتوبر  13، يبدأ التصويت الشخصي ف

ي أيام متاًحا خالل ساعات العمل العادية
ن
. 2020نوفمبر  3قبل ثالثة السبت ال، وأرب  ع ساعات عىل األقل ف

  التصويت شخصًيا بالذين يشعرون باألمان ون الناخب
 
 لضمانوهذا ، 2020نوفمبر  3ّوون للتصويت قبل ع  َمد

 .المناسبالتباعد االجتماعي توفب  

، يمكن لجميع سكان كنتاكي الذين يشعرون بالقلق إزاء (EO 2020-668 (1))بموجب أمر تنفيذي ،  **

يد(  COVID-19 أو انتشار اإلصابة بالعدوى ي )عن طريق البر اع الغيابر
ي التصويت عن طريق االقبر

ن
ف

ا للتعريف الموسع  2020ل نتخابات العامةإل ا
ً
ي توصيات لمفهوم ا، وفق

ن
لغائب المعفن المنصوص عليه ف

ي وزير الخارجية 
ن
 .2020أغسطس  14آدامز ف

 

ي صناديق  6هناك 
قرِ
َ
ل
 
اع الغ لت ي أوراق االقتر ي ياب 

 
  :، وتقع ف

  Beaumont Branch 3080 Fieldstone Way, Lexington, KY 40513                        : المكتبات
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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  

 يَ َس و 
 
ي وقت الحقت

ن
 .م تحديد موقع آخر ف

ي صناديق اإل وضعسيتم 
ن
ي ف اع الغيابر

 6:00ستظل مفتوحة حتر الساعة  . و 2020أكتوبر  1موعد أقصاه قبر

 .يوم االنتخابات منمساًء 

 يإذا كنت تنوي التصويت شخص  
ً
اع الخاصة ، فال تطلب ا ورقة القتر

يدعن طريق البالتصويت   :ت 

ا للمادة 
ً
ي اإلورقة ناخب النتخابات ، "بمجرد أن يطلب هذه اإل الخاصة بمن لوائح الطوارئ  23وفق اع الغيابر

قبر

يد ، ال يمكن  إذا للناخب التصويت شخصًيا  هبالبر
ّ
اع لم يتلق ورقة اإل إال  " .2020 أكتوبر  28قبل المطلوبة قبر

 

يد عندما تكون جاهزة. أوراق الإن مالحظة:  اع قيد الطباعة حالًيا وسيتم إرسالها بالت 
قتر

ي منتصف سبتمت  إرسالها عت  سيبدأ 
 
يد ف  .الت 

 

ي لالموعد 
 
ي لورقة ا طلبالنهاب اع الغياب 

نت قتر بحلول الساعة  2020أكتوبر  9هو  عت  النتر

ق الواليات المتحدة 11:59  . البوابة يتم من خالل و  مساًء بتوقيت ش 

ي االنتخابات العامة 
 
نت للتصويت ف ي للتسجيل عت  النتر

 
الموعد النهاب

 .بالتوقيت المحلي مساًء  4:00الساعة  2020أكتوبر  5هو  2020لعام 


