األسئلة المتكررة
ما الحدائق واألماكن الترفيهية المفتوحة؟
بد ًءا من  4يونيو ،تمت إعادة فتح معظم األماكن العامة التي تديرها الدولة لالستخدام اليومي.
جار إعادة فتح المخيمات في العديد من المقاطعات التي انتقلت إلى المرحلة الثانية من خطة البداية اآلمنة التي وضعها الحاكم .Jay Inslee
ٍ
يتم أيضًا إطالق القوارب التابعة للدولة وفتح المراسي في الحدائق العامة في المقاطعات الخاضعة للمرحلة الثانية.
لمعرفة الوضع الحالي ألماكن المخيمات والحدائق واألماكن الترفيهية األخرى التابعة للدولة ،تفضل بزيارة:
•
•
•

 — Washington State Parksحالة الحدائق
 — Washington Department of Fish and Wildlifeقائمة األماكن المغلقة والقيود
 — Washington State Department of Natural Resourcesأماكن الترفيه المفتوحة

تنبيه :قد ال تُفتح بعض الحدائق في مقاطعات المرحلة الثانية للتخييم على الفور ،بنا ًء على توجيه من مسؤولي المقاطعة .وتدعم
 Washington State Parksهذه المجتمعات وتواصل العمل معها إليجاد أفضل نهج إلعادة فتح المخيمات.

هل أحتاج إلى بطاقة Discover Pass؟
نعم .بطاقة  Discover Passمطلوبة إليقاف سيارتك في أماكن الترفيه التابعة للدولة واألماكن التي يُتاح فيها الوصول إلى المياه التي تملكها
 Washington State Parksو( .Department of Natural Resources )DNRوتشمل هذه األماكن الحدائق العامة ونقاط الوصول إلى
المياه واألماكن التراثية ومناطق الحياة البرية والطبيعية وأماكن المخيمات التابعة لـ  DNRوالممرات والمنحدرات وجميع المرتفعات التي
تُديرها  .DNRوبطاقة  Discover Passمطلوبة في الحدائق العامة للزيارات النهارية فقط.
تكون بطاقة  Discover Passمطلوبة أيضًا في األماكن التي تُديرها (.Washington Department of Fish and Wildlife )WDFW
ويشمل ذلك األماكن التي يُتاح فيها الوصول إلى المياه والمناطق البرية ،إال إذا كانت لديك بالفعل بطاقة  Vehicle Access Passصادرة مع
شراء رخصة مؤهلة للصيد أو لصيد األسماك.
هل يمكنني الحصول على تمديد أو استرداد قيمة بطاقة  Discover Passالخاصة بي في الوقت الذي تم فيه إغالق األماكن العامة؟
نحن ال نقوم برد القيمة أو تمديد الوقت في بطاقات .Discover Pass
دوالرا .وسعر بطاقة اليوم الواحد هو  10دوالرات ،ومن ثم فإن البطاقة السنوية تغطي تكلفة
تبلغ تكلفة بطاقة  Discover Passالسنوية 30
ً
ثالث زيارات فقط.
شهرا ،تبلغ التكلفة  2.50دوالر في الشهر .وتم إغالق األماكن العامة من  23مارس إلى  5مايو ،أي أكثر من خمسة أسابيع
وبالقسمة على 12
ً
بقليل.
تعرضت الحدائق العامة لخسائر كبيرة في اإليرادات هذا الربيع  -باإلضافة إلى التخفيضات الحادة في الركود الكبير األخير.
لقد ّ
ومع ذلك ،نحثك على االستمتاع بالحدائق واألماكن العامة في والية واشنطن في أغلب هذا الصيف وما بعده للحصول على أكبر قيمة ممكنة من
بطاقتك.
هل المالعب مفتوحة؟
تم إغالق مالعب الحدائق العامة حتى إشعار آخر لتقليل التعرض لفيروس كوفيد.19-
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هل ستُفتح دورات المياه؟
نعم .في الحدائق المفتوحة ،ستكون دورات المياه متاحة في أماكن االستخدام النهاري المفتوحة والمناطق التي تُفتح فيها المخيمات .وقد يتم
إغالق دورات المياه في بعض المواقع وفي المخيمات المغلقة.
كن مستعدًا .ويُرجى إحضار أدوات الحماية الشخصية الخاصة بك والماء والصابون ومعقم اليدين وورق التواليت ونقل أي شيء
تحضره معك.
ال تزال مكاتب الحدائق مغلقة للجمهور ،وكذلك مراكز الزوار ومباني الحدائق.
هل مرافق الحدائق البحرية والمراسي واألحواض مفتوحة؟
يُسمح باستخدام األحواض ،ويتوفر مرسى في الحدائق المفتوحة .ويجب على األشخاص الذين يستخدمون األحواض ممارسة التباعد الجسدي
مع األشخاص الذين ليسوا جز ًءا من أسرتهم.
سيتم فتح دورات المياه بالحدائق العامة البحرية على أساس محدود .يُرجى تعبئة النفايات الخاصة بك ،وال تتوقع توفر مياه صالحة للشرب في
الجُزر.
هل ستتم مراقبة المراسي أو تنظيمها؟ وماذا عن مناطق اإلنزال على الشاطئ للقوارب؟
ستتم مراقبة المراسي وتنظيمها كما كان قبل اإلغالق بسبب فيروس كوفيد .19-وال توجد لوائح خاصة في المكان.
هل المضخات مفتوحة وتعمل؟
تكون المضخات القليلة الموجودة داخل الحديقة العامة مفتوحة.
تقع معظم المضخات في واشنطن في المراسي العامة أو الخاصة .ويجب على أصحاب القوارب مراجعة المراسي لمعرفة ما إذا كانت مفتوحة
وما إذا كانت المضخات تعمل .وللتعرف على أماكن المضخات بوالية واشنطن ،تفضل بزيارةparks.state.wa.us/657/Pumpout :
إذا كانت إحدى الحدائق مفتوحة لالستخدام النهاري فقط ،فمتى يتم إغالقها؟
يتم إغالق الحدائق المفتوحة لالستخدام النهاري في المساء.
ا
كامال مقابل حجز مخيم أو اإلقامة الليلية؟
هل سأسترد المبلغ المدفوع
هذا يعتمد على…
•

الزائرين بالليل المتأثرين باإلغالق :نحن نتواصل مع الزائرين بالليل الذين لديهم حجوزات متأثرة باإلغالق لتقديم استرداد المبالغ
كاملة.

•

يمكن لزوار حدائق التخييم المفتوحة استرداد كامل المبلغ مقابل اإلقامة الليلية ،ماعدا رسوم المعاملة غير القابلة لالسترداد (رسوم
الحجز من  8دوالرات إلى  10دوالرات ورسوم اإللغاء من  8دوالرات إلى  10دوالرات) .تبلغ رسوم الحجز  8دوالرات إذا تم
الحجز عبر اإلنترنت و 10دوالرات إذ تم الحجز عبر الهاتف.

إذا كان لديك سؤال حول الحجز الحالي للتخييم ،فُيرجى االتصال بـ  (888) CAMPOUTأو .(888) 226-7688
ماذا لو كان لدي حجز في حديقة مغلقة للتخييم حالياا؟ ومتى سأعرف ما إذا تم إلغاء حجزي؟
نشكرك على سعة صدرك في تعاملنا مع هذا الوضع المتغير .ونحن نعلم أن خطط عطلتك مهمة ،ونأمل أن تتمكن من التخييم في
 Washington state parkالمفضلة لديك هذا الصيف.
لهذا السبب ،نتردد في إلغاء الحجوزات حتى نقترب من التأكد من عدم إعادة فتح الحديقة للتخييم قبل التاريخ الذي حجزت فيه .ولذا ،قد ال
نتصل بك حتى أيام قليلة قبل إقامتك المخطط لها.
إذا اضطررنا إلى إلغاء الحجوزات في حديقة ال تزال مغلقة للتخييم ،فسنتصل بك عبر البريد اإللكتروني ،وستسترد كامل المبلغ.
لالستفسارات المحددة حول حجزك ،يُرجى االتصال بفريق الحجز على ).888-CAMPOUT (888-226-7688
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هل ستُغلق األماكن العامة إذا كانت هناك مشاكل مع االزدحام؟
بينما نُعيد فتح األماكن ،نطلب من األشخاص مواصلة ممارسة التباعد االجتماعي .وإذا الحظنا تج ّمع مجموعات كبيرة أو أشخاص ال يمارسون
التباعد االجتماعي ،فقد نضطر إلى النظر في إغالق الحدائق أو مناطق بداخلها.
إذا تطورت أمور جديدة تتعلق بالسالمة من فيروس كوفيد ،19-فقد تقوم Washington Departments of Fish and Wildlife
( )WDFWو( Natural Resources )DNRوالحدائق العامة بإغالق المناطق بإشعار محدود للحفاظ على الصحة والسالمة العامة.
كيف يمكنني اإلبالغ عن أي مشكالت تتعلق باالزدحام أو القمامة أو غيرها من األمور المتعلقة بالمناطق البرية أو إطالق القوارب إلى
WDFW؟
يمكن لألشخاص اإلبالغ عن المشكالت على موقع  Washington Department of Fish and Wildlifeعلى الويب.
هل يمكنني االستمرار في التطوع للمس اعدة في تنظيف الحديقة العامة المحلية الخاص بي والحفاظ عليها؟
ليس في هذا الوقت .ونحن نقدر المتطوعين لدينا وعملهم الشاق لساعات .ومع ذلك ،لن يتم إجراء أي أنشطة تطوعية حتى إشعار آخر .تسعى
الحدائق العامة إلى إعادة تشغيل مضيف المخيم والبرامج التطوعية األخرى في وقت الحق من هذا الصيف .تحقق من وجود تحديثات أو
تواصل مع برنامج المتطوعين عبر البريد اإللكتروني أو اتصل بالرقم .(360) 902-8583
متى تُفتح األكواخ والخيام؟
ال تزال األكواخ والخيام والمساكن الريفية مغلقة للحجوزات الجديدة حتى  30يونيو .وبالنسبة لألكواخ التي يمكن فتحها في يونيو ،نتشرف
بالحجوزات الحالية.
هل المخيمات الجماعية مفتوحة؟
المخيمات الجماعية مغلقة حتى إشعار آخر.
هل منازل العطالت مفتوحة؟
منازل العطالت مغلقة حتى إشعار آخر.
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