ຄໍາຖາມທ່ີ ມັກຖາມເລ້ື ອຍໆ
ສວນອຸ ທະຍານ, ພ້ື ນທ່ີ ພັກຜ່ ອນຫຍັງແດ່ ເປີດບໍລິການ?
ນັບຕ້ັ ງແຕ່ ວັນທີ 4 ມິຖຸນາ, ພື້ນທ່ີ ສາທາລະນະທີ່ລັດຄຸ ້ ມຄອງສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ ເປີດບໍລິການຄືນສໍາລັບ ການໃຊ້ ບໍລິການກາ
ງເວັນ.
ການຕ້ັ ງແຄ້ ມ ກໍາລັງເປີດບໍລິການຄືນໃນຫຼາຍເຂດທີ່ໄດ້ ຍ້າຍໄປຍັງໄລຍະທີ 2 ຂອງການປົກຄອງ. ແຜນການ
ເລ່ີ ມຕ້ົ ນຢ່ າງປອດໄພ ຂອງ Jay Inslee.
ເຮືອໃຫຍ່ ແລະ ບ່ ອນຈອດເຮືອທີ່ລັດຄຸ ້ ມຄອງຢູ ່ ທ່ີ ສວນອຸ ທະຍານຂອງລັດໃນເຂດປົກຄອງໄລຍະທີ 2 ຍັງເປີດບໍລິກາ
ນນໍາອີກ.
ເພ່ື ອຊອກຮູ ້ ສະຖານະປັດຈຸ ບັນຂອງບ່ ອນຕັ້ງແຄ້ ມ, ສວນອຸ ທະຍານ ແລະ ພື້ນທ່ີ ພັກຜ່ ອນອ່ື ນໆທ່ີ ລັດຄຸ ້ ມຄອງ ເຂ້ົ າໄປທີ່:
•
•
•

Washington State Parks (ສວນອຸ ທະຍານຂອງລັດວໍຊິງຕັນ) — ສະຖານະສວນອຸ ທະຍານ
Washington Department of Fish and Wildlife (ພະແນກຄຸ ້ ມຄອງປາ ແລະ ສັດປ່ າຂອງວໍຊິງຕັນ) —
ລາຍການການປິດ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດ
Washington State Department of Natural Resources (ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງ
ລັດວໍຊິງຕັນ — ການເປີດບໍລິການພັກຜ່ ອນ

ໝາຍເຫດ: ສວນອຸ ທະຍານບາງແຫ່ ງໃນເຂດປົກຄອງໄລຍະ 2 ອາດຈະບ່ໍ ເປີດ ໃຫ້ ຕັ້ງແຄ້ ມທັນທີ, ໂດຍອີງຕາມທິດທ
າງຊ້ີ ນໍາຈາກເຈົ້າໜ້ າທີ່ເຂດປົກຄອງ. Washington State Parks ສະໜັບສະໜູ ນ ແລະ ສືບຕ່ໍ ເຮັດເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົ
ນເຫົ່ ຼ ານ້ີ ເພ່ື ອຊອກຫາວິທີທາງທີ່ດີທ່ີ ສຸ ດໃນການເປີດບໍລິການຕັ້ງແຄ້ ມຄືນໃໝ່ .

ຂ້ ອຍຈໍາເປັນຕ້ ອງມີ Discover Pass (ບັດເຂ້ົ າທ່ ອງທ່ ຽວ) ບໍ?
ແມ່ ນ. ຈໍາເປັນຕ້ ອງມີ Discover Pass ເພື່ອຈອດລົດຂອງທ່ ານຢູ ່ ທີ່ພື້ນທ່ີ ພັກຜ່ ອນຂອງລັດ ແລະ ພື້ນທ່ີ ທາງນ້ໍ າທ່ີ ຄຸ ້ ມຄອ
ງໂດຍ Washington State Parks ແລະ Department of Natural Resources (DNR). ພື້ນທ່ີ ເຫົ່ ຼ ານ້ີ ລວມມີສວນອຸ ທະຍ
ານຂອງລັດ, ຈຸ ດທາງນໍ້າ, ສະຖານທີ່ມໍລະດົກ, ເຂດສັດປ່ າ ແລະ ທໍາມະຊາດ, ບ່ ອນຕັ້ງແຄ້ ມຂອງ DNR, ຮ່ ອງທາງ ແລະ
ຈຸ ດເສັ້ນທາງເລີ່ມຕ້ົ ນ ແລະ ເຂດເທິງພູ ທ່ີ DNR ຄຸ ້ ມຄອງທັງໝົດ. ຈໍາເປັນຕ້ ອງໃຊ້ Discover Pass ຢູ ່ ທ່ີ ສວນອຸ ທະຍານຂ
ອງລັດສໍາລັບການເຂົ້າໃຊ້ ບໍລິການກາງເວັນເທົ່ານ້ັ ນ.
ປັນຕ້ ອງໃຊ້ Discover Pass ຢູ ່ ໃນພື້ນທ່ີ ທີ່ຄຸ ້ ມຄອງໂດຍ Washington Department of Fish and Wildlife (WDFW).
ສິ່ງນີ້ລວມທັງເຂດພື້ນທ່ີ ທາງນ້ໍ າ ແລະ ເຂດສັດປ່ າ, ເວ້ັ ນເສຍຈາກວ່ າທ່ ານໄດ້ ຮັບການອອກ Vehicle Access Pass
ໃຫ້ ແລ້ ວ ພ້ ອມມີການຊື້ໃບອະນຸ ຍາດລ່ າສັດ ຫື ຼ ຫາປາທ່ີ ມີສິດ.
ຂ້ ອຍສາມາດໄດ້ ຮັບການຂະຫຍາຍເວລາ ຫື ຼ ການສ່ົ ງເງິນຄືນໃນ Discover Pass ຂອງຂ້ ອຍສໍາລັບໄລຍະເ
ວລາທີ່ພ້ື ນທ່ີ ຂອງລັດຖືກປິດບໍລິການ ຫື ຼ ບໍ່?
ພວກເຮົາຈະບ່ໍ ສົ່ງເງິນຄືນ ຫື ຼ ຂະຫຍາຍເວລາໃນ Discover Passes.
Discover Pass ປະຈໍາປີມີມູ ນຄ່ າ $30. ລາຄາຂອງບັດຜ່ ານໜຶ່ງມ້ື ແມ່ ນ $10, ສະນ້ັ ນບັບັດຜ່ ານປະຈໍາປີຈ່ າຍຄ່ າໃຫ້ ມັນເອ
ງໃນການເຂົ້າຊົມພຽງສາມຄ້ັ ງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ພັກຜ່ ອນຢ່ າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ – LAO (ພາສາລາວ)

– LAO

ມິຖຸນາ 2020

ເມ່ື ອຫານໃຫ້ 12 ເດືອນ, ນ້ັ ນແມ່ ນມູ ນຄ່ າລາຍເດືອນ $2.50. ພື້ນທີ່ຂອງລັດຖືກປິດຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 23 ມີນາ ຫາ ວັນທີ 5
ເມສາ, ພຽງແຕ່ ເກີນກວ່ າຫ້ າອາທິດ.
ສວນອຸ ທະຍານຂອງລັດໄດ້ ຮັບການສູ ນເສຍລາຍຮັບຢ່ າງເຫັນໄດ້ ຊັດເຈນ ໃນລະດູ ໃບໄມ້ ປົ່ງນີ້ — ຢູ ່ ດ້ານເທິງສຸ ດຂອງການ
ຕັດຫຼຸດເກີນຄວນໃນສະພາບເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າຫຼາຍຫຼ້າສຸ ດ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ພວກເຮົາສົ່ງເສີມໃຫ້ ທ່ານມາມ່ ວນຊື່ນຢູ ່ ທ່ີ ສວນອຸ ທະຍານຂອງລັດວໍຊິງຕັນ ແລະ ພື້ນທ່ີ ຂອງລັດເລື້ອຍໆ
ໃນລະດູ ຮ້ ອນນີ້ ແລະ ເໜືອກວ່ າທ່ີ ຈະໄດ້ ຮັບຄຸ ນຄ່ າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ທ່ີ ສຸ ດທ່ີ ເປັນໄປໄດ້ ຈາກບັດຜ່ ານຂອງທ່ ານ.
ສະໜາມເດັກຫ້ິ ຼ ນເປີດບໍ?
ສະໜາມເດັກຫ້ິ ຼ ນໃນສວນອຸ ທະຍານຂອງລັດຖືກປິດຈົນກວ່ າຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ເພ່ື ອຫຼຸດການສໍາຜັດເຊື້ອ
COVID-19.
ຫ້ ອງນ້ໍ າສາທາລະນະຈະເປີດບໍ?
ແມ່ ນ. ໃນສວນອຸ ທະຍານທີ່ເປີດ, ຫ້ ອງນໍ້າສາທາລະນະຈະມີໃຫ້ ບໍລິການໃນເຂດພື້ນທີ່ໃຊ້ ບໍລິການກາງເວັນທີ່ເປີດ ແລະ
ເຂດພື້ນທີ່ບ່ ອນທີ່ເປີດບ່ ອນຕັ້ງແຄ້ ມ. ຫ້ ອງນໍ້າສາທາລະນະອາດຈະປິດຢູ ່ ບາງສະຖານທ່ີ ແລະ ຢູ ່ ໃນບ່ ອນຕັ້ງແຄ້ ມທີ່ປິດ.
ໃຫ້ ກຽມຄວາມພ້ ອມ. ກະລຸ ນາເອົາອຸ ປະກອນປ້ ອງກັນສ່ວນບຸ ກຄົນ, ນໍ້າ, ສະບູ , ນ້ໍ າຢາຂ້ າເຊ້ື ອລ້ າງມື ແລະ ເຈ້ຍຫ້ ອງນໍ້າ
ຂອງທ່ ານເອງໄປນໍາ ແລະ ເກັບມ້ ຽນສິ່ງຂອງໃດໆທີ່ທ່ ານເອົາໄປນໍາໄວ້ ກັບທ່ ານ.
ຫ້ ອງການອຸ ທະຍານຍັງຄົງປິດບໍລິການແກ່ ສາທາລະນະຢູ ່ , ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສູ ນກາງນັກທ່ ອງທ່ ຽວ ແລະ ອາຄານສວ
ນອຸ ທະຍານ.
ອູ ່ ເຮືອ, ທ່ າຈອດເຮືອ ແລະ ສະຖານບໍລິການອຸ ທະຍານທາງທະເລເປີດບໍ?
ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ໃຊ້ ອູ່ເຮືອ, ແລະ ທ່ າຈອດເຮືອມີໃຫ້ ບໍລິການຢູ ່ ທ່ີ ອຸ ທະຍານທີ່ເປີດ. ຄົນທ່ີ ໃຊ່ອູ່ເຮືອຄວນປະຕິບັດການເວັ້ນໄ
ລຍະຫ່ າງທາງຮ່ າງກາຍກັບຄົນຜູ້ ທ່ີ ບໍ່ໄດ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄົວເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຫ້ ອງນໍ້າສະທາລະນະໃນສວນອຸ ທະຍານຂອງລັດທາງທະເລຈະເປີດຕາມພື້ນຖານທີ່ມີຂ້ໍ ຈໍາກັດ. ກະລຸ ນາເກັບມ້ ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ
ຂອງທ່ ານ ແລະ ຢ່ າຄາດຫວັງວ່ າຈະມີນໍ້າທ່ີ ສາມາດດ່ື ມໄດ້ ຢູ່ເທິງເກາະ.
ການທອດສະໝ
ໍ ເຮືອຈະຖືກຕິດຕາມ ຫື ຼ ຄວບຄຸ ມ ຫື ຼ ບໍ່?
ເຂດພ້ື ນທ່ີ ເຂ້ົ າຈອດຊາຍຫາດສໍາລັບເຮືອພາຍນ້ອຍເປັນແນວໃດ?
ການທອດສະໝ
ໍ ເຮືອຈະຖືກຕິດຕາມ ແລະ ຄວບຄຸ ມ ເຊັ່ນດຽວກັບພວກມັນເປັນກ່ ອນການປິດ COVID-19.
ບໍ່ມີກົດລະບຽບພິເສດຢູ ່ ໃນສະຖານທ່ີ .
ປໍ້າສູ ບນ້ໍ າອອກເປີດ ແລະ ໃຊ້ ງານຢູ ່ ຫື ຼ ບໍ່?
ສອງສາມປ້ໍ າສູ ບນໍ້າອອກທີ່ຢູ ່ ໃນສວນອຸ ທະຍານຂອງລັດເປີດຢູ ່ .
ປໍ້າສູ ບນໍ້າອອກສ່ວນໃຫຍ່ ໃນວໍຊິງຕັນຕັ້ງຢູ ່ ທ່ີ ທ່ າຈອດເຮືອຂອງລັດ ຫື ຼ ເອກະຊົນ. ນັກພາຍເຮືອຄວນກວດເບິ່ງກັບ
ທ່ າຈອດເຮືອ ເພື່ອຊອກຮູ ້ ວ່າພວກມັນເປີດ ແລະ ປ້ໍ າສູ ບນ້ໍ າອອກກໍາລັງໃຊ້ ງານຢູ ່ ຫື ຼ ບ່ໍ . ສໍາລັບຂໍ້ມູ ນປໍ້າສູ ບນໍ້າ
ອອກໃນວໍຊິງຕັນ, ເຂ້ົ າໄປທີ່: parks.state.wa.us/657/Pumpout
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ຖ້ າສວນອຸ ທະຍານເປີດໃຫ້ ໃຊ້ ບໍລິການກາງເວັນເທົ່ານ້ັ ນ, ສວນອຸ ທະຍານປິດຈັກໂມງ?
ສວນອຸ ທະຍານທີ່ໃຊ້ ບໍລິການກາງເວັນປິດຍາມຕາເວັນຕົກດິນ.
ຂ້ ອຍຈະໄດ້ ຮັບເງິນຄືນເຕັມຈໍານວນສໍາລັບການຈອງສະຖານທີ່ຕ້ັ ງແຄ້ ມ ຫື ຼ ຄ້ າງຄືນຂອງຂ້ ອຍ ຫື ຼ ບໍ່?
ມັນແລ້ ວແຕ່ …
•

ຜູ້ ມາຢ້ ຽມຊົມຄ້ າງຄືນທ່ີ ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປິດ:
ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ຜູ້ ຢ້ ຽມຊົມຄ້ າງຄືນທີ່ມີການຈອງທ່ີ ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປິດ ເພ່ື ອໃຫ້ ການສົ່ງເງິນຄື
ນເຕັມຈໍານວນ.

•

ຜູ້ ຢ້ ຽມຊົມທ່ີ ຈະຕັ້ງແຄ້ ມຢູ ່ ສວນອຸ ທະຍານທ່ີ ເປີດຢູ ່
ສາມາດໄດ້ ຮັບການສ່ົ ງເງິນຄືນເຕັມຈໍານວນສໍາລັບຄ່ າພັກຄ້ າງຄືນ, ໜ້ ອຍກວ່ າສອງຄ່ າທໍານຽມການເຮັ
ດທຸ ລະກໍາທີ່ບໍ່ສາມາດຂໍເງິນຄືນໄດ້ (ຄ່ າທໍານຽມການຈອງ $8 ເຖິງ $10 ແລະ ຄ່ າທໍານຽມການຍົກເລີກ $8 ເຖິງ
10). ຄ່ າທໍານຽມການຈອງແມ່ ນ $8 ຖ້ າເຮັດທາງອອນລາຍ ແລະ $10 ຖ້ າເຮັດທາງໂທລະສັບ.

ຖ້ າທ່ ານມີຄໍາຖາມກ່ ຽວກັບການຈອງການຕັ້ງແຄ້ ມປັດຈຸ ບັນຂອງທ່ ານ, ກະລຸ ນາໂທ (888) CAMPOUT ຫື ຼ (888) 2267688.
ຈະເປັນແນວໃດ ຖ້ າຂ້ ອຍມີການຈອງຢູ ່ ທີ່ສວນອຸ ທະຍານທີ່ຖືກປິດສໍາລັບການຕັ້ງແຄ້ ມຢູ ່ ໃນປັດຈຸ ບັນ?
ຂ້ ອຍຈະຮູ ້ ເມ່ື ອໃດວ່ າການຈອງຂອງຂ້ ອຍຖືກຍົກເລີກ?
ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ ານອົດທົນລໍຖ້ າໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຈັດການກັບສະພາບການປ່ ຽນແປງນີ້. ພວກເຮົາຮູ ້ ວ່າແ
ຜນການວັນຢຸ ດຂອງທ່ ານມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ພວກເຮົາຫວັງວ່ າທ່ ານຈະສາມາດຕ້ັ ງແຄ້ ມຢູ ່ ທີ່ສວນອຸ ທະຍານຂອງລັ
ດວໍຊິງຕັນທີ່ທ່ ານມັກໃນລະດູ ຮ້ ອນນີ້.
ດ້ ວຍເຫດຜົນນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງລັງເລທ່ີ ຈະຍົກເລີກການຈອງ ຈົນກວ່ າວ່ າພວກເຮົາເກືອບຈະແນ່ ໃຈວ່ າສວນອຸ ທະຍານ
ຈະບໍ່ເປີດບໍລິການຄືນໃໝ່ ສໍາລັບການຕັ້ງແຄ້ ມພາຍໃນວັນທີທີ່ທ່ ານໄດ້ ຈອງໄວ້ . ສະນັ້ນ, ທ່ ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ ຮັບຂ່ າ
ວຈາກພວກເຮົາ ຈົນຮອດສອງສາມມື້ກ່ ອນການເຂົ້າພັກທີ່ທ່ ານວາງແຜນໄວ້ .
ຖ້ າພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ ອງຍົກເລີກການຈອງຢູ ່ ທ່ີ ສວນອຸ ທະຍານທີ່ທີ່ຍັງປິດປິດສໍາລັບ ການຕັ້ງແຄ້ ມ, ພວກເຮົາຈະຕິ
ດຕໍ່ທ່ ານທາງອີເມວ ແລະ ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັບການສົ່ງເງິນຄືນເຕັມຈໍານວນ.
ສໍາລັບຄໍາຖາມສະເພາະກ່ ຽວກັບການຈອງຂອງທ່ ານ, ກະລຸ ນາຕິດຕໍ່ທີມງານການຈອງຂອງພວກເຮົາທີ່ເບີ
888-CAMPOUT (888-226-7688).

ພ້ື ນທ່ີ ຂອງລັດຈະປິດບໍ ຖ້ າມີບັນຫາເລ່ື ອງການບຽດສີຂອງຝູ ງຄົນໜ້ າແໜ້ ນ?
ເນື່ອງຈາກພວກເຮົາເປີດບໍລິການພື້ນທ່ີ ຄືນໃໝ່ , ພວກເຮົາຈະຂໍໃຫ້ ຜູ້ຄົນສືບຕໍ່ປະຕິບັດການເວັ້ນໄລຍະຫ່ າງທາງສັງຄົມ.
ຖ້ າພວກເຮົາສັງເກດເຫັນການລວມກຸ ່ ມຈໍານວນຫຼາຍ ຫື ຼ ຜູ້ ຄົນທີ່ບໍ່ເຮັດການເວັ້ນໄລຍະຫ່ າງທາງສັງຄົມ,
ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ ອງເບິ່ງວ່ າຄວນປິດສວນອຸ ທະຍານ ຫື ຼ ພື້ນທ່ີ ພາຍໃນສວນອຸ ທະຍານບໍ.
ຖ້ າມີບັນຫາກັງວົນໃຈດ້ ານຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບ COVID-19 ໃໝ່ ເກີດຂຶ້ນ, Washington Departments of
Fish and Wildlife (WDFW) ແລະ Natural Resources (DNR) ແລະ ສວນອຸ ທະຍານຂອງລັດອາດຈະປິດເຂດພື້ນທ່ີ
ພ້ ອມມີແຈ້ງການທ່ີ ມີຂ້ໍ ຈໍາກັດ ເພ່ື ອປົກປ້ ອງສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງສ່ວນລວມ.
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່ຶ ງກ່ ຽວກັບການບຽດສີຂອງຟູ ງຄົນ, ຂ້ີ ເຫຍື້ອ ຫື ຼ
ຂ້ ອຍສາມາດລາຍງານບັນຫາໃດໜ
່
ບັນຫາກັງວົນໃຈອືນໆກ່ ຽວກັບເຂດສັດປ່ າ ຫື ຼ ເຮືອໃຫຍ່ ຕໍ່ WDFW ແນວໃດ?
ຜູ້ ຄົນສາມາດ ລາຍງານບັນຫາ ໄດ້ ໃນເວັບໄຊຂອງ Washington Department of Fish and Wildlife.
ຂ້ ອຍຍັງຄົງສາມາດອາສາສະໝ
ັ ກຊ່ ວຍທໍ າຄວາມສະອາດ ແລະ
ບໍາລຸ ງຮັກສາສວນອຸ ທະຍານຂອງລັດໃນທ້ ອງຖ່ິ ນຂອງຂ້ ອຍໄດ້ ບໍ?
ບໍ່ແມ່ ນໃນເວລານີ້. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈອາສາສະໝັກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກໜັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ຈະບ່ໍ ມີການຈັດກິດຈະກໍາອາສາສະໝັກ ຈົນກວ່ າວ່ າຈະມີແຈ້ງການເພ່ີ ມເຕີມ. ສວນອຸ ທະຍານ
ຂອງລັດກໍາລັງພະຍາຍາມເລີ່ມຕ້ົ ນຈັດແຄ້ ມ ແລະ Volunteer Program ອື່ນໆຄືນໃໝ່ ພາຍຫັ ຼ ງລະດູ ຮ້ ອນນີ້.
ກວດເບິ່ງການອັບເດດ ຫື ຼ ຕິດຕໍ່ໂຄງການອາສາສະໝັກທາງ ອີເມວ ຫື ຼ ໂທ (360) 902-8583.
ຕູ ບ ແລະ ເຮືອນນ້ອຍຈະເປີດເມ່ື ອໃດ?
ຕູ ບ, ເຮືອນນ້ ອຍ ແລະ ບ່ ອນພັກຢູ ່ ຊົນນະບົດ ຍັງຄົງປິດໃຫ້ ຈອງໃໝ່ ຢູ ່ ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ. ສໍາລັບຕູ ບທີ່ສາມາ
ດເປີດໃນເດືອນມິຖຸນາ, ການຈອງທີ່ມີຢູ ່ ຈະຖືເປັນກຽດ.
ບ່ ອນຕັ້ງແຄ້ ມເປັນກຸ ່ ມເປີດບໍ?
ການຕັ້ງແຄ້ ມເປັນກຸ ່ ມແມ່ ນປິດຈົນກວ່ າຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ.
ບ້ ານພັກຕາກອາກາດເປີດບໍ?
ບ້ ານພັກຕາກອາກາດ ແມ່ ນປິດຈົນກວ່ າຈະມີແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ.
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