متواتر پوچھے ے
گئ سواالت
کون سے پارکیں ،تفریحی مقامات کھلی ہوئی ہیں؟
 4جون تک ،زیادہ تر ریاست کے زیر انتظام عوامی مقامات دن کے استعمال کے لئے دوبارہ کھل گئیں۔
کیمپنگ بہت ساری کاؤنٹیوں میں دوبارہ کھل رہی ہے جو گورنمنٹ کے فیز  2میں منتقل ہوگئے ہیں۔ ( Jay Insleeجے انلسی)
کا سیف اسٹارٹ پالن۔
فیز  2کاؤنٹیوں کے ریاستی پارکوں میں ریاست کے زیر انتظام کشتی کی النچیں اور چھوٹی لنگر گاہ بھی کھلی ہیں۔
کیمپ گراؤنڈز ،پارکوں اور ریاست کے زیر انتظام دیگر تفریحی مقامات کی موجودہ صورت حال معلوم کرنے کے لئے مالحظہ
کریں:
•
•
•

( Washington State Parksواشنگٹن اسٹیٹ کی پارکیں) — پارکوں کی صورت حال
( Washington Department of Fish and Wildlifeواشنگٹن ڈیپارٹمنٹ آف فش اینڈ وائلڈ الئف) — بندش اور
پابندیوں کی فہرست
( Washington State Department of Natural Resourcesواشنگٹن اسٹیٹ قدرتی وسائل کا محکمہ)—تفریح کھل
رہے ہیں

نوٹ :کاؤنٹی حکام کی ہدایت پر مبنی ،فیز  2کاؤنٹیوں میں کچھ پارکیں فوری طور پر کیمپ لگانے کے لئے نہیں کھول سکتے ہیں۔
 ( Washington State Parksواشنگٹن اسٹیٹ کی پارکیں) کیمپنگ کو دوبارہ کھولنے کے لۓ بہترین نقطہ نظر تالش کرنے کے
لئے ان کمیونٹیز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔

کیا مجھے کسی ( Discover Passڈسکور پاس) کی ضرورت ہے؟
جی ہاں( Washington State Parks .واشنگٹن اسٹیٹ کی پارکوں) اور (Department of Natural Resources )DNR
(محکمہ قدرتی وسائل) کے زیر انتظام ریاستی تفریحی مقامات اور پانی تک رسائی والی جگہوں پر آپ کی گاڑی پارک کرنے
کےلۓ  ( Discover Passڈسکور پاس) کی ضرورت ہے۔ ان مقامات میں ریاستی پارکیں ،پانی تک رسائی کے مقامات ،ورثہ کی
جگہیں ،جنگلی حیات اور قدرتی عالقے DNR ،کیمپ گراؤنڈز ،ٹریلز اور ٹریل ہیڈز اور تمام DNRکے زیر انتظام عالقیں شامل ہیں۔
 ( Discover Passڈسکور پاس) صرف دن کے استعمال کے دوروں کے لئے سرکاری پارکوں میں ضروری ہے۔
( ( Washington Department of Fish and Wildlife )WDFWواشنگٹن ڈیپارٹمنٹ آف فش اینڈ وائلڈ الئف) کے زیر انتظام
مقامات پر بھی ایک  ( Discover Passڈسکور پاس) کی ضرورت ہے۔ اس میں پانی تک رسائی اور جنگلی حیات کے عالقے شامل
ہیں ،جب تک کہ آپ کے پاس پہلے سے ہی قابل رسائی شکار کرنے یا ماہی گیری کے الئسنس کی خریداری کے ساتھ Vehicle
 Access Passجاری نہ ہو۔
کیا میں اپنے ( Discover Passڈسکور پاس) پر اس وقت کے لئے توسیع یا رقم کی واپسی حاصل کرسکتا ہوں جب ریاست کی
مقامات بند ہوں؟
ہم  ( Discover Passڈسکور پاسوں) پر رقم کی واپسی یا توسیع نہیں کررہے ہیں۔
ساالنہ ( Discover Passڈسکور پاس) کی الگت  $30ڈالر ہے۔ ایک دن پاس کی قیمت  $10ڈالر ہے ،لہذا ساالنہ پاس صرف تین
وزٹ میں خود کے لۓ ادائیگی کرتا ہے۔
 12ماہ کے حساب سے تقسیم شدہ ہے ،اس کی ماہانہ الگت  $2.50ڈالر ہے۔ ریاستی مقامات کو صرف پانچ ہفتوں کے دوران 23
مارچ سے  5مئی تک بند کردیا گیا تھا۔
اسٹیٹ پارکو نے اس موسم بہار میں — آخری عظیم معاشی گراوٹ میں کھڑی کٹوتیوں کے سب سے اوپر ڈرامائی آمدنی کے
نقصانات کا سامنا کیا ہے۔
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تاہم ،ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اکثر اس موسم گرما میں اور اس کے بعد اشنگٹن اسٹیٹ کی پارکیں (واشنگٹن کے ریاستی
پارکوں) اور ریاستی مقامات سے لطف اندوز ہوں تاکہ اپنے پاس سے سب سے بڑی ممکن قیمت
کیا کھیل کے میدان کھلے ہیں؟
 COVID-19کے لۓ نمائش کو کم کرنے کے لئے اگلے نوٹس تک ریاستی پارک کے کھیل کے میدان بند کردیئے گئے ہیں۔
کیا بیت الخالء کھلے رہیں گے؟
جی ہاں .کھلے ہوئے پارکوں میں ،دن کے استعمال والے مقامات اور وہ مقامات جہاں کیمپ گراؤنڈ کھلے ہیں میں بیت الخال دستیاب
ہوں گے۔ ہوسکتا ہے کہ کچھ جگہوں پر اور بند کیمپ گراؤنڈز میں بیت الخال بند کردیئے جائیں۔
تیار رہیں .برائے مہربانی اپنے ذاتی حفاظتی سازوسامان ،پانی ،صابن ،ہینڈ سینیٹائزر اور ٹوائلٹ پیپر الئیں ،اور جو بھی چیز آپ
اپنے ساتھ التے ہیں اسے پیک کریں۔
زائرین مراکز اور پارک کی عمارتوں کی طرح پارک دفاتر اب بھی عوام کے لئے بند ہیں۔
کیا ڈوکوں ،کشتی گھاٹ اور میرین پارک کی سہولیات کھلی ہیں؟
ڈوک کے استعمال کی اجازت ہے ،اور کھلی ہوئی پارکوں میں کشتی گھاٹ دستیاب ہے۔ ڈوکوں کا استعمال کرنے والے افراد کو ان
لوگوں کے ساتھ جسمانی دوری کی مشق کرنی چاہئے جو اپنے گھرانے کا حصہ نہیں ہیں.
میرین اسٹیٹ پارک کی بیت الخال محدود بنیاد پر کھلیں گی۔ برائے مہربانی اپنا فضلہ پیک کریں ،اور جزیروں پر پینے کے صاف
پانی کی توقع نہ کریں۔
کیا لنگر اندازی کی نگرانی کی جائے گی یا اس کو منظم کیا جائے گا؟ چھوٹی تفریحی کشتیوں کے لۓ ساحل سمندر سے اترنے
والے عالقوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟
لنگر اندازی کی نگرانی اور منظم کیا جائے گا کیونکہ وہ  COVID-19بندش سے پہلے تھے۔ کوئی خاص قواعد جگہ موجود
نہیں ہیں۔
کیا پمپ آؤٹ کھلے اور چل رہے ہیں؟
اسٹیٹ پارک میں واقع چند پمپ آؤٹ کھلے ہیں۔
واشنگٹن میں زیادہ تر پمپ آؤٹ سرکاری یا نجی مرینوں پر واقع ہیں۔ کشتیاں چالنے والے کو یہ جاننے کے لۓ مرینوں سے مل کر
چیک کرنا چاہئے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں اور پمپ آؤٹ کام کررہے ہیں۔ واشنگٹن پمپ آؤٹ مقامات کے لۓ ،مالحظہ کریں:
parks.state.wa.us/657/Pumpout
اگر ایک پارک صرف دن کے استعمال کے لۓ کھال ہے ،تو پارک کس وقت بند ہوگا؟
دن کے استعمال کے پارکیں شام میں بند ہونگے۔
کیا مجھے اپنے کیمپنگ یا رات کے دوران رہائش کے بکنگ کے لئے پوری رقم واپس مل جائے گی؟
یہ انحصار کرتا ہے…
•

بندش سے متاثر ہونے والے رات کے دوران زائرین :پوری رقم کی واپسی کی فراہمی کے لئے ہم رات کے دوران بکنگ
کے ساتھ بندش سے متاثرہ زائرین سے رابطہ کر رہے ہیں۔

•

کیمپنگ پارکوں پر آنے والے زائرین جو کھلے رہتے ہیں ،رات بھر قیام کے لۓ ،ناقابل واپسی لین دین کی دو فیسوں سے
بھی کم رقم کی واپسی وصول کرسکتے ہیں ( $8سے  $10ریزرویشن فیس اور  $8سے  $10منسوخی کی فیس) اگر آن
الئن کیا جائے تو بکنگ کی فیس  $8ڈالر ہے اور اگر فون کے ذریعے کیا جائےتو  $10ڈالر ہے۔
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اگر آپ کے پاس اپنے موجودہ کیمپنگ ریزرویشن کے بارے میں کوئی سوال ہے تو ،برائے مہربانی
( CAMPOUT )888یا  )888( 226-7688پر کال کریں۔
اگر میرے پاس کسی پارک میں ریزرویشن ہو جو کیمپنگ کے لئے فی الحال بند ہے تو کیا ہوگا؟ مجھے کب پتہ چل جائے گا اگر
میری بکنگ منسوخ کردی گئی ہے؟
ہم آپ کے صبر کے لۓ اپکا شکریہ ادا کرتے ہیں جیسا کہ ہم اس بدلتی صورتحال سے نمٹتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی چھٹیوں
کے منصوبے اہم ہیں ،اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس موسم گرما میں اپنے پسندیدہ واشنگٹن اسٹیٹ پارک میں کیمپ لگائیں گے۔
اس وجہ س ے ،ہم ریزرویشنز کو منسوخ کرنے میں ہچکچاتے ہیں جب تک کہ ہم یقینی قریب نہ ہوجائے کہ آپ کی بکنگ کی تاریخ
تک پارک کیمپنگ کے لئے دوبارہ نہیں کھلے گا۔ لہذا ،ہوسکتا ہے کہ آپ اپنے طے شدہ قیام سے کچھ دن پہلے تک ہم سے نہ سنے۔
اگر ہمیں کسی ایسے پارک میں ریزرویشنز منسوخ کرنے کی ضرورت ہے جو کیمپنگ کے لئے بند ہے تو ہم آپ سے بذریعہ ای-
میل رابطہ کریں گے ،اور آپ کو پوری رقم کی واپسی ہوگی۔
اپنے ریزرویشن کے بارے میں مخصوص سواالت کے لۓ ،برائے مہربانی ہماری ریزرویشن ٹیم سے
( 888-CAMPOUT )888-226-7688پر رابطہ کریں۔

کیا ہجوم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہونے پر ریاستی مقامات بند ہوجائیں گی؟
جب ہم مقامات دوبارہ کھولتے ہیں ،تو ہم لوگوں سے سماجی دوری کی مشق جاری رکھنے کے لئے کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے
ہیں کہ بڑے گروپ جمع ہوتے ہیں یا لوگ سماجی دوری نہیں رکھتے ہیں تو ،ہمیں پارکوں یا پارکوں کے اندر مقامات کو بند ہونے
کی طرف دیکھنا پڑ سکتا ہے۔
اگر  COVID-19سے متعلق نئے حفاظتی خدشات پیدا ہوتے ہیں توWashington Departments of Fish and Wildlife ،
(واشنگٹن ڈیپارٹمنٹ آف فش اینڈ وائلڈ الئف) اور (( Natural Resources )DNRقدرتی وسائل)
میں ہجوم ،کوڑا کرکٹ یا جنگلی حیات کے مقامات یا کشتی کے النچو سے متعلق دیگر خدشات کے بارے میں  WDFWکو کیسے
اطالع دے سکتا ہوں؟
لوگ ( Washington Department of Fish and Wildlifeواشنگٹن ڈیپارٹمنٹ آف فش اینڈ وائلڈ الئف) کی ویب سائٹ پر مسائل
کی اطالع دے سکتے ہیں۔
کیا میں اب بھی اپنے مقامی ریاستی پارک کی صفائی اور بحالی میں مدد کے لئے رضاکارانہ خدمت کرسکتا ہوں؟
اس وقت نہیں کرسکتے۔ ہم اپنے رضاکاروں اور ان کی سخت محنت کے اوقات کی قدر کرتے ہیں۔ تاہم ،آئندہ اطالع تک کوئی
رضاکارانہ سرگرمیاں نہیں ہوں گی۔ ریاستی پارکیں اس موسم گرما کے آخر میں کیمپ کے میزبان اور دیگر Volunteer program
کو دوبارہ شروع کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے لۓ چیک کریں یا رضاکارانہ پروگرام سے ای میل کے
ذریعے یا  )360( 902- 8583پر کال کریں۔
کیبن اور یورتس کب کھلیں گے؟
 30جون تک کیبن ،یورتس اور دہاتی پناہ گاہیں نئے ریزرویشنز کے لئے بند ہو گے۔ جون میں کھولنے کے قابل کیبنوں کے لئے،
موجودہ ریزرویشنز کا احترام کیا جائے گا۔
کیا گروپ کیمپ گراؤنڈز کھلے ہیں؟
اگلے نوٹس تک گروپ کیمپ بند ہیں۔
کیا تعطیالت کے گھر کھلے ہیں؟
تعطیالت کے گھروں کو اگلے نوٹس تک بند کردیا گیا ہے۔
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