
 دلیل توعیة الناخبین

 دلیلك للتصویت في كنتاكي

 

 انتخابات عامة

  نوفمبر ۳

 

 .اغسطس) ۲۱تغییرات االنتخابات العامة بسبب جائحة فیروس كورونا( تم التحدیث في 

 

 GoVoteKY.com مساًء على ٤الساعة  ۲۰۲۰اكتوبر  ٥التسجیل بحلول 

 . التحقق مرة أخرى من صحة عنوانك إذا كنت مسجالً یمكنك أیضا تحدیث عنوانك على ھذا الموقع.تأكد من 

 

 االقتراع الغیابي بالبرید

 . أو نشره طلب االقتراع عن طریق البرید (االقتراع الغیابي) ۱۹یمكن للكنتاكیین القلقین على مالمسة الفیروس كوفید

 GoVoteKY.com یمكن للكنتاكیین الحصول على طلب االقتراع الغیابي عبر

اكتوبر ،ال یجوز طلب االقتراع بالبرید الغیابي اال  ۹اكتوبر منتصف اللیل .أما بعد  ۹طاقات االقتراع من خالل البوابة حتى یمكن طلب ب
 . من كاتب المقاطعة لحاالت الطوارئ الطبیة

  إذا طلبت االقتراع الغیابي بالبرید عن طریق االتصال بكاتب

ابة (حسب تقدیرھم)، أو سیرسل لك طلبًا لترسلھ في البرید (االقتراع الغیابي). ستحتاج المقاطعة، سیقومون إما بتسجیلك من خالل البو
بعد ذلك إلى إرسال نسخة من ھویتك مع طلبك.قد یودي الطلب من كاتب المقاطعة إلى التأخیر وأكثر تعقیدا للناخبین. نوصي الناخبین 

  GoVoteKY.com بي بالبریدباستخدام البوابة اإللكترونیة لطلب بطاقات االقتراع الغیا

 

د یعلى الرغم من انھ یمكنك طلب بریدك في االقتراع الغیابي االن ، انتبھ إلى انھ لن تتم طباعة بطاقات االقتراع الغیابي وإرسالھا بالبر
 . حتى منتصف سبتمبر والى أواخره

 

 . نوفمبر ٦نوفمبر واستالمھا بحلول  ۳ات في یجب ختم بطاقات االقتراع بالبرید الغیابي بختم البرید بحلول یوم االنتخاب

 

ستكون صنادیق اإلسقاط متاحة البناء كنتاكي إلعادة بطاقات االقتراع الغیابي الخاصة بھم إذا كانوا قلقین بشأن التأخیرات البریدیة 
 . مساءً  ٦نوفمبر ، الساعة  ۳حلول .سیحدد كتبة المقاطعة ھذه المواقع .یجب ایداع أوراق االقتراع في صنادیق إسقاط كاتب المقاطعة ب

 

  التصویت المبكر

 



ساعات  ٤اكتوبر ویوم االنتخابات، وكل یوم سبت لمدة  ۱۳جمعة بین -أسابیع من االنتخابات ،كل یوم اثنین ۳اكتوبر ،قبل  ۱۳بدًءا من 
 .على األقل ،یوفر كل كاتب مقاطعة موقعًا آمنًا للتصویت الشخصي

 

 .یمكن ألي شخص التصویت مبكرا" ألي سبب-تصویت غیابي التصویت المبكر لیس 

 

 

  التصویت یوم االنتخابات

 

 .مساءً  ٦صباًحا حتى  ٦التصویت في یوم االنتخابات سیكون من 

 

سیقرر مسؤولو االنتخابات في المقاطعات مواقع االنتخابات لیوم االنتخابات .سیوافق مجلس االنتخابات في الوالیة ووزیر الخارجیة 
 .الحاكم على كل خطةو

 

سیكون لكل مقاطعة مركز تصویت واحد على األقل ، حیث یمكن ألي شخص من المقاطعة الذھاب للتصویت ،بغض النظر عن دائرتھ 
  . أو منطقتھ

 

 ھویة الناخب

 

الن مكتب كاتبھم  ۱۹ یمكن للكنتاكیین اللذین لم یتمكنوا من الحصول على رخص قیادة أو بطاقة ھویة تحمل صورة بسبب الوباء كوفید
 .، التوقیع على مستند یشرح ھذا القلق واإلدالء باصواتھم ۱۹مغلق ،أو النھم كانوا خائفین في تعریض أنفسھم لوباء كوفید 

 

 

  یمكنك العثور على ھذه المعلومات على

https://www.lwvky.org/votinginkentucky. 


