سؤاالت متداول
کدام پارکها و اراضی تفریحی باز هستند؟
تا مورخ  4ژوئن ،بیشتر مناطق تحت مدیریت ایالت برای استفاده روزانه بازگشایی شدند.
اردو زدن در بسیاری از شهرستانها که به فاز  2طرح  Safe Startفرماندار  Jay Insleeوارد شدند ،در حال بازگشایی دوباره است.
اسکلههای قایقرانی و بنادر کوچک تفریحی پارکهای ایالتی هم در شهرستانهای فاز  2بازگشایی شدند.
برای اطالع بیشتر درباره وضعیت مناطق اردو ،پارکها و سایر مراکز تفریحی تحت مدیریت ایالت ،لطفا ً به اینجا مراجعه کنید:
•
•
•

 — Washington State Parksوضعیت پارکها
 — Washington Department of Fish and Wildlifeفهرست تعطیلیها و محدودیتها
 — Washington State Department of Natural Resourcesبازگشاییهای تفریحی

توجه :بر اساس دستور مقامات شهرستان ،بعضی از پارکهای شهرستانهای فاز  2ممکن است بالفاصله برای اردو زدن بازگشایی
نشوند Washington State Parks .برای رسیدن به بهترین رویکرد جهت بازگشایی مجدد مراکز اردویی ،به پشتیبانی و همکاری
خود با این اجتماعات ادامه میدهد.

آیا به یک  Discover Passنیاز دارم؟
بله .برای پارک کردن وسیله نقلیه خود در یکی از اراضی تفریحی ایالتی یا فضاهای آبی تحت مدیریت Washington State Parks
و ) ،Department of Natural Resources (DNRبه  Discover Passنیاز دارید .این اراضی شامل پارکهای ایالتی ،نقاط
دسترسی به آب ،سایتهای میراث فرهنگی ،حیات وحش و نواحی طبیعی ،زمینهای اردوزنی  ،DNRمسیرهای طبیعتگردی و نقاط
شروع مسیر و تمام ارتفاعات تحت مدیریت  DNRمیباشد .در پارکهای ایالتی ارائه  Discover Passفقط برای مراجعین روزانه
الزامی است.
در اراضی تحت مدیریت ) Washington Department of Fish and Wildlife (WDFWهم ارائه  Discover Passالزامی
میباشد .این اراضی در بر گیرنده مناطق دسترسی به پهنههای آبی و حیات وحش هستند ،به جز در مواردی که شما از قبل یک
 ،Vehicle Access Passکه با خرید مجوز شکار یا ماهیگیری صادر میشود ،در اختیار داشته باشید.
آیا میتوانم  Discover Passخودم را در زمان بسته بودن اراضی ایالتی تمدید کنم یا هزینه پرداختی را پس بگیرم؟
ما  Discover Passرا تمدید نمیکنیم و هزینه پرداختی را عودت نمیدهیم.
هزینه ساالنه صدور  Discover Passبرابر با ( $30دالر) است .هزینه صدور یک مجوز یک روزه ( $10دالر) است ،پس تنها با
سه بار استفاده از این مجوز ،هزینه ساالنه آن پوشش داده میشود.
اگر این مبلغ را تقسیم بر  12ماه سال کنیم ،هزینهها ماهانه آن برابر با ( $2.50دالر)خواهد بود .اراضی ایالتی از  23مارس تا  5مه،
تنها برای مدت پنج هفته ،تعطیل بودند.
پارکهای ایالتی در فصل بهار امسال خسارات مالی قابل توجهی را عالوه بر کاهش شدید درآمدها در اثر بروز رکود اقتصادی بزرگ
متحمل شدند..
با این حال ،پیشنهاد میکنیم تا حد امکان در تابستان حاضر از پارکهای ایالت واشنگتن و اراضی ایالتی لذت ببرید تا از مجوز عبور
خود بیشترین بهره را گرفته باشید.
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آیا زمینهای بازی باز هستند؟
زمینهای بازی پارک ایالتی تا اطالع ثانوی و برای کاهش شیوع کووید 19-همچنان تعطیل خواهند بود.
آیا توالتهای عمومی باز هستند؟
بله .در پارکهایی که بازگشایی شدند ،توالتهای عمومی در مناطقی که فعالیت روزانه دارند و اردوگاهها باز هستند .ممکن است
توالتهای عمومی در بعضی مناطق و در کنار اردوگاههای تعطیل ،بسته باشند.
آماده باشید .لطفا ً تجهیزات مراقبت شخصی خودتان از جمله آب ،صابون ،ضدعفونیکننده دست و دستمال توالت را به همراه داشته
باشید و تمام وسایلی که به همراه دارید را در کولهپشتی قرار دهید.
دربهای دفاتر پارک ،مراکز مراجعه و ساختمانهای پارک همچنان به روی عموم بسته است.
آیا اسکلهها ،محل پارک قایق و بندرگاههای کوچک و تفریحی باز هستند؟
امکان استفاده از اسکلهها وجود دارد و در پارکهای باز میتوان از محل پارک قایق استفاده کرد .افرادی که از اسکلهها استفاده
میکنند باید فاصلهگذاری فیزیکی را با سایر افرادی که جز خانواده آنها نیستند حفظ کنند.
توالتهای عمومی پارک ایالتی بندرگاه به صورت محدود باز خواهد بود .لطفا ً تمام زبالههای خود را جمعآوری کنید و در جزایر
انتظار وجود آب قابل شرب نداشته باشید.
آیا برای لنگر انداختن نظارت و قانونی وجود دارد؟ نواحی ساحلی برای پاک کردن دینگیها چطور؟
لنگر انداختن تحت نظارت و با رعایت قوانینی انجام میشود که پیش از تعطیلی به خاطر کووید 19-اجرا میشدند .هیچ قانون خاصی
وجود ندارد.
آیا پمپهای سوخت آبی باز هستند و فعالیت میکنند؟
چند پمپ سوخت آبی که در داخل پارک ایالتی قرار دارند ،باز هستند.
بیشتر پمپهای سوخت آبی در واشنگتن در بندرگاههای کوچک تفریحی عمومی یا خصوصی قرار دارند .قایقرانها برای اطالع از
باز و فعال بودن پمپهای سوخت آبی باید با بندرگاهها تماس بگیرند .برای مشاهده موقعیت پمپهای سوخت آبی واشنگتن ،به این
آدرس مراجعه کنیدparks.state.wa.us/657/Pumpout :
اگر یک پارک فقط برای استفاده روزانه باز باشد ،چه ساعتی بسته میشوند؟
پارکهای روزانه با غروب آفتاب بسته میشوند.
آیا هزینه رزرو اقامت شبانه به طور کامل به من برگردانده میشود؟
بستگی دارد...
•

مراجعین شبانهای که در اثر تعطیلی متضرر شدند :ما با مراجعینی که اقامت شبانه رزرو کرده بودند و در نتیجه تعطیلی
متضرر شدند تماس میگیریم تا مبلغ پرداختی را به طور کامل عودت دهیم.

•

مراجعین پارکهایی که باز هستند میتوانند مبلغ پرداختی برای اقامت شبانه را به طور کامل ،منهای دو مبلغ پرداختی
غیرقابل بازگشت ( $8تا ( $10دالر) هزینه رزرو و  $8تا ( $10دالر) هزینه انصراف) پس بگیرند .هزینه رزرو اگر
اینترنتی انجام شده باشد ( $8دالر) و اگر تلفنی انجام شده باشد ( $10دالر) است.

اگر در حال حاضر درباره رزرو اردوگاه خود سؤالی دارید ،لطفا ً با شماره ( CAMPOUT )888یا  )888( 226-7688تماس بگیرید.
اگر برای پارکی رزرو داشته باشم که در حال حاضر تعطیل است چطور؟ چه زمانی مطلع میشوم رزرو لغو شده است؟
از اینکه در زمان رسیدگی ما به این وضعیت در حال تغییر ،صبر و شکیبایی به خرج میدهید ،سپاسگزاریم .ما متوجه اهمیت
برنامههای تفریحی شما هستیم و امیدواریم بتوانید در این تابستان در پارک ایالتی مورد عالقه خود در واشنگتن اردو بزنید.
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به همین دلیل ،در لغو رزروهای انجام شده کمی با تأخیر عمل میکنیم و تا زمانی که تقریبا ً مطمئن نباشیم پارک تا تاریخ رزرو شما
برای اردو زدن باز نمیشوند ،آن را لغو نخواهیم کرد .به همین دلیل ممکن است تا چند روز پیش از تاریخ برنامهریزی شده برای
اقامت ،با شما تماس نگیریم.
اگر الزم باشد رزرو در پارکی که برای اردو زدن تعطیل است را لغو کنیم ،از طریق ایمیل با شما تماس میگیریم و هزینه پرداختی را
عودت خواهیم داد.
برای پرسیدن سؤالهای اختصاصی درباره رزرو خود ،لطفا ً با تیم رزرو ما به شماره )888-CAMPOUT (226-7688—888
تماس بگیرید.

اگر به دلیل ازدحام جمعیت مشکالتی ایجاد شود ،آیا اراضی ایالتی تعطیل خواهد شد؟
همزمان با بازگشایی مجدد اراضی ،از مردم میخواهیم مقررات فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنند .اگر متوجه شویم گروههای
بزرگی تجمع کردند یا مردم فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت نمیکنند ،ممکن است مجبور شویم پارکها و نواحی داخل پارکها را
ببندیم.
اگر به دلیل نگرانیهای بهداشتی مربوط به کووید 19-مشکالتی ایجاد شود ،ممکن است Washington Departments of Fish
) and Wildlife (WDFWو ) Natural Resources (DNRو پارکهای ایالتی برای حفاظت از ایمنی و سالمت عموم مردم ،با
اعالم محدود نواحی مربوط را تعطیل کنند.
چطور میتوانم مشکالت مربوط به ازدحام جمعیت ،زباله یا سایر نگرانیها درباره حیات وحش یا قایقرانی را به  WDFWگزارش
کنم؟
مردم میتوانند با مراجعه به وبسایت  Washington Department of Fish and Wildlifeمشکالت را گزارش کنند.
آیا هنوز هم میتوانم برای کمک به حفظ پاکیزگی و نگهداری از پارک ایالتی محل زندگی خودم داوطلب شوم؟
در حال حاضر خیر .ما از تمام افراد داوطلب به خاطر ساعتها تالشی که داشتند سپاسگزاریم .با این وجود ،تا اطالع ثانوی هیچ
فعالیت داوطلبانهای انجام نخواهد شد .پارکهای ایالتی روی شروع دوباره میزبانی پارک و سایر برنامههای داوطلبانه در این تابستان
کار میکنند .بهروزرسانیها را بررسی کنید یا از طریق ایمیل و یا شماره تلفن  (360) 902-8583با  Volunteer Programتماس
بگیرید.
کلبهها و خانههای چادری چه زمان باز میشوند؟
کلبهها ،خانههای چادری و پناهگاههای قدیمی تا تاریخ  30ژوئن برای رزروهای جدید بسته باقی میمانند .اگر در ماه ژوئن امکان
بازگشایی کلبهها وجود داشته باشد ،اولویت با رزروهای موجود خواهد بود.
آیا زمینهای اردوگاههای گروهی باز هستند؟
اردوگاههای گروهی تا اطالع ثانوی بسته باقی میمانند.
آیا خانههای اجارهای باز هستند؟
خانههای اجارهای تا اطالع ثانوی بسته باقی میمانند.
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