बार�ार सोिधने प्र�ह�
कुन-कुन पाक�, मनोर�न स्थलह� खुला छन्?
जुन 4 बाट, धेरैजसो रा��रा-�व�स्थत साव�जिनक स्थलह� िदनको प्रयोगको लािग पुनः खुला भएका छन्।
सरकारको चरण 2 मा पुगेका धेरै काउ�ीह�मा िशिवर पुनः खुला �ँदैछ। Jay Inslee को Safe Start योजना।
चरण 2 मा रहेका काउ�ीह�का रा� पाक�ह�मा रा��ारा-�व�स्थत डु �ा जलावतरण र ब�रगाहह� पिन
खुला छन्।
िशिवरस्थल, पाक� र रा��ारा-�व�स्थत अ� मनोर�न स्थलह�को वत�मान �स्थित फेला पान� िन�मा जानुहोस्:
•
•
•

Washington State Parks — पाक�ह�को �स्थित
Washington Department of Fish and Wildlife — समापन र प्रितब�ह�को सूची
Washington State Department of Natural Resources — मनोर�न सु�वातह�

�ान िदनुहोस्: चरण 2 मा रहेका काउ�ीह�का केही पाक�ह� काउ�ीका अिधकारीह�को िनद� शनको
आधारमा िशिवरका लािग तु��ै नखुल्न सक्छन्। Washington State Parks ले िशिवर पुनः खुला गन� उ�ृ�
प�ित फेला पान�को लािग यी समुदायह�लाई सहायता गछ� र ितनीह�सँग काम गन� जारी राख्छ।

मलाई Discover Pass आव�क �न्छ?
�न्छ। Washington State Parks र Department of Natural Resources (DNR) �ारा �व�स्थत ग�रएका रा�
मनोर�न स्थल र पानी-प�ँच स्थानह�मा तपाईंको सवारी साधन पाक� गन�को लािग Discover Pass आव�क �न्छ।
यी स्थलह�मा रा� पाक�, पानी-प�ँच ठाउँ , स�दाको स्थान, व� जीवन तथा प्राकृितक �ेत्र, DNR िशिवरस्थल, ट� े ल
तथा ट� े लहेड र DNR �ारा-�व�स्थत सबै उ� भूिमह� समावेश �न्छन्। Discover Pass रा� पाक�ह�मा िदनको
प्रयोगका भेटह�का लािग मात्र आव�क �न्छ।
Washington Department of Fish and Wildlife (WDFW) �ारा �व�स्थत ग�रएका स्थलह�मा पिन Discover
Pass आव�क �न्छ। यसमा तपाईंसँग पिहले नै यो� िशकार गन� वा माछा मान� अनुमितपत्रको ख�रदको साथमा
जारी ग�रएको Vehicle Access Pass �ँदा बाहेक पानी-प�ँच र व� जीवनका �ेत्रह� समावेश �न्छन्।
मैले रा� स्थलह� ब� रहेको समयको लािग मेरो Discover Pass मा िव�ार वा �रफ� प्रा� गन� सक्छु ?
हामी Discover Passes मा �रफ� वा समय िव�ार ग�ररहेका छै नौं।
Discover Pass को वािष�क खच� $30 हो। िदनको पासको मू� $10 हो, �सैले वािष�क पासको रकम मात्र तीन वटा
भेटमा ितनु�पछ� ।
12 मिहनाले भाग गरे पिछ, �सबाट $2.50 को मािसक खच� आउँ छ। रा� स्थलह� मात्र पाँच ह�ामा माच� 23 दे �ख
मे 5 स� ब� रहेका िथए।
State Parks (रा� पा��) ले पिछ�ो अ�िधक म�ीमा अनुिचत कटौतीको िनय�णमा —यस वस� ऋतुमा
आक��क राज� घाटाको सामना गरे को छ।
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य�िप, हामी तपाईंलाई धेरैजसो यस ग्री� ऋतुमा र यसपिछ आफ्नो पासबाट स�व रहेको अिधकतम मान प्रा�
गन�को लािग वािश�टनका रा� पाक� र रा� स्थलह�को मजा िलन प्रे�रत गछ�।
खेलमैदानह� खुला छन्?
रा� पाक�का खेलमैदानह� COVID-19 को फैिलने क्रमलाई घटाउने थप सूचना नआउँ दास� ब� रहन्छन्।
शौचालयह� खुला रहनेछन्?
रहनेछन्। खुला रहेका पाक�ह�मा, शौचालयह� िदनको प्रयोगका खुला �ेत्र र िशिवरस्थलह� खुला रहेका
�ेत्रह�मा उपल� �नेछन्। शौचालयह� केही स्थान र ब� िशिवरस्थलह�मा ब� रहन सक्छन्।
तयार रहनुहोस्। कृपया आफ्नै ���गत सुर�ा�क उपकरण, पानी, साबुन, �ा� सेिनटाइजर तथा �ाइलेट
पेपर �ाउनुहोस् र तपाईंले आफूसँग िभत्र �ाउनुभएको कुनै पिन कुरालाई बािहर िनकाल्नुहोस्।
पाक� काया�लयह� अझै पिन आग�ुक के� र पाक� भवनह� ज�ै सव�साधारणका लािग ब� रहेका छन्।
जहाज गोदाम, डु �ालाई बाँधेर रा�े ठाउँ र समुद्र-तट पाक� सुिवधाह� खुला छन्?
जहाज गोदामको प्रयोगलाई अनुमित िदइएको छ र खुला रहे का पाक�ह�मा डु �ालाई बाँधेर रा�े ठाउँ को सुिवधा
उपल� छ। जहाज गोदामह� प्रयोग गन� मािनसह�ले आफ्नो घरप�रवारको सद� नरहेका मािनसह�सँग
शारी�रक दू री अपनाउनु पछ� ।
समुद्र-तटको रा� पाक�का शौचालयह� सीिमत आधारमा खुला रहनेछन्। कृपया आफ्नो फोहोर बािहर िनकाल्नुहोस्
र टापुह�मा िपउनयो� पानीको अपे�ा नराख्नुहोस्।
सम�यनलाई िनरी�ण वा �व�स्थत ग�रनेछ? िडन्घीह�का समुद्रतट अवतरण �ेत्रह� क�ो छन्?
सम�यनलाई COVID-19 का समापनह� भ�ा पिहले रहेको अनुसार िनरी�ण र �व�स्थत ग�रनेछ। कुनै पिन िवशेष
िनयमन स्थापना ग�रएको छै न।
प�आउटह� खुला र स�ािलत छन्?
रा� पाक�िभत्र अव�स्थत केही प�आउटह� खुला छन्।
वािश�टनका धेरैजसो प�आउटह� साव�जिनक वा िनजी ब�रगाहह�मा अव�स्थत छन्। माझीह�ले
ब�रगाहह� खुला र प�आउटह� स�ािलत छन् वा छै नन् भनी फेला पान�को लािग ितनीह�को जाँच गनु�पछ� ।
वािश�टन प�आउटका स्थानह�का लािग, िन�मा जानुहोस्: parks.state.wa.us/657/Pumpout
यिद पाक� िदनको प्रयोगको लािग मात्र खुला �न्छ भने, कुन समयमा पाक� ब� �न्छ?
िदनको प्रयोगका पाक�ह� स�ाकालमा ब� �न्छन्।
मैले मेरो िशिवर वा रातको आवास आर�णको पूरा �रफ� प्रा� गन�छु?
यो िन� कुरामा आधा�रत �न्छ…
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•

समापनह��ारा प्रभािवत रातका आग�ुकह�: हामी समापन�ारा प्रभािवत रातका आर�णह�
सिहतका आह�ुकह�लाई पूरा �रफ�ह� उपल� गराउनको लािग स�क� ग�ररहेका छौं।

•

खुला रहेका िशिवर पाक�ह�का आग�ुकह�ले दु ई वटा �रफ� न�ने कारोबार शु� ($8 दे �ख $10
स�को आर�ण शु� र $8 दे �ख 10 स�को र� गन� शु�) भ�ा कम रहेको रातको बसोवासको पूरा
�रफ� प्रा� गन� सक्छन्। आर�ण शु� अनलाइन गरे मा $8 हो र फोनमाफ�त गरे मा $10 हो।

यिद तपाईंसँग आफ्नो हालको िशिवर आर�ण स��ी िज�ासा भएमा, कृपया (888) CAMPOUT वा (888) 226-7688
मा फोन गनु�होस्।
यिद मसँग िशिवरको लािग हाल ब� रहेको पाक�मा आर�ण भएमा के �न्छ? यिद मेरो आर�ण र� भएमा
मलाई किहले थाहा �नेछ?
हामीले यो प�रवत�नशील अवस्थाको सामना गनु� परे को �ँदा हामी तपाईंको धैय�ताको लािग ध�वाद िदन्छौं। हामीलाई
तपाईंका िबदा योजनाह� मह�पूण� छन् भ�े थाहा छ र हामी तपाईं यस ग्री� ऋतुमा तपाईंको मनपन� वािश�टन
रा� पाक�मा िशिवरमा रहन स�म �नु�नेछ भ�े आशा राख्दछौं।
�स कारणले गदा�, हामी तपाईंले बुक गनु�भएको िमितस� िशिवरको लािग पाक� पुनः खुला न�ने कुरा प्रित लगभग
िनि�त न�ँदास� हामी आर�णह� र� गन� िहचिकचाउँ छौं। �सैले, तपाईंले हामीबाट तपाईंको योजनाब� बसोवास
अिघका केही िदनस� सूिचत न�न स�ु�न्छ।
यिद हामीलाई िशिवरको लािग ब� रहेको पाक�मा आर�णह� र� गन� आव�क परे मा, हामी तपाईंलाई इमेल
माफ�त स�क� गन�छौं र तपाईंले पूरा �रफ� प्रा� गनु��नेछ।
तपाईंका आर�ण स��ी िवशेष िज�ासाह�का लािग, कृपया हाम्रो आर�ण टोलीलाई 888-CAMPOUT
(888-226-7688) मा स�क� गनु�होस्।

रा� स्थलह�मा िभडभाडका सम�ाह� भएमा ितनीह� ब� �नेछन्?
हामीले स्थलह� पुनः खुला गरे को �नाले, हामी मािनसह�लाई सामािजक दू री अपनाउन जारी रा� अनुरोध
ग�ररहेका छौं। यिद हामीले ठूलो समूहह�को जमघट वा सामािजक दू री कायम नरा�े मािनसह� दे खेमा,
हामीले पाक�ह� िभत्रका ब� रहेका पाक�ह� वा �ेत्रह�मा हेनु�पन� �नसक्छ।
यिद COVID-19 सँग स���त नयाँ सुर�ा सरोकारह� दे �खएमा, Washington Departments of Fish and Wildlife
(WDFW) र Natural Resources (DNR) र State Parks (रा� पा��) मा साव�जिनक �ा� तथा सुर�ाको संर�ण
गन�को लािग सीिमत सूचना िदइएका �ेत्रह� ब� रहन सक्छन्।
मैले WDFW लाई व� जीवनका �ेत्रह�का िभडभाड, फोहोर वा अ� सरोकारह� वा डु �ा
जलावतरणह�को कुनै पिन सम�ा कसरी �रपोट� गन� सक्छु ?
मािनसह�ले Washington Department of Fish and Wildlife को वेबसाइटमा सम�ाह� �रपोट� गन� सक्छन्।
म अझै पिन आफ्नो स्थानीय रा� पाक� सफा गन� र �व�स्थत रा� म�त गन�को लािग �यंसेवक ब� सक्छु ?
यस समयमा स�ु��। हामी हाम्रा �यंसेवकह� र उहाँह�को मेहनतको समयको कदर गछ�। य�िप, थप सूचना
नआउँ दास� कुनै पिन �यंसेवक िक्रयाकलाप �नेछैन। State Parks (रा� पा��) ले यस ग्री� ऋतुपिछ िशिवर
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स�ालन र अ� �यंसेवक काय�क्रमह� पुनः आर� गन� काम गद� छ। अ�ाविधकह�को जाँच गनु�होस् वा
Volunteer Program मा इमेल माफ�त स�क� गनु�होस् वा (360) 902-8583 मा फोन गनु�होस्।
�ािबन र कुटीह� किहले खुल्नेछन्?
�ािबन, कुटी र ग्रामीण शरण स्थलह� नयाँ आर�णह�का लािग जुन 30 स� ब� रहन्छन्। जुनमा खोल्न स�म
रहेका �ािबनह�का लािग, िव�मान आर�णह� प्रदान ग�रनेछ।
सामूिहक िशिवरस्थलह� खुला �न्छन्?
समूह िशिवरह� थप सूचना नआउँ दास� ब� रहन्छन्।
िबदा घरह� खुला �न्छन्?
िबदा घरह� थप सूचना नआउँ दास� ब� रहन्छन्।
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