ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਿਕਹੜੇ ਪਾਰਕ, ਮਨੋ ਰੰਜਕ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ�ੇ ਹਨ?
4 ਜੂਨ ਤਾਈ,ਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਾਜ-ਪ�ਬੰਿਧਤ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤ� ਲਈ ਖੁੱਲ� ਗਏ ਹਨ।
ਂ ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕ�ਿਪੰਗ ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਗਵਰਨਰ Jay Inslee ਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਅਤ ਸ਼ੁ ਰਆ
ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਕਾਊਟ
ੂ ਤ ਯੋਜਨਾ
ਦੇ ਪੜਾਅ 2 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਂ ੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕਾਂ ਿਵੱਚ ਰਾਜ-ਪ�ਬੰਿਧਤ ਬੋਟ ਲਾਂਚ ਅਤੇ ਮਰੀਨਾ ਵੀ ਖੁੱਲ�ੇ ਹਨ।
ਪੜਾਅ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਊਟ
ਂ ਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜ-ਪ�ਬੰਿਧਤ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀਆਂ ਜਗ�ਾਵਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
ਕ�ਪਗ�ਾਉਡ
•
•
•

Washington State Parks — ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
Washington Department of Fish and Wildlife — ਬੰਦ ਜਗ�ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
Washington State Department of Natural Resources — ਮਨੋਰੰਜਕ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤਾਂ

ਂ ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਕ ਤੁ ਰੰਤ ਕ�ਿਪੰਗ ਲਈ ਨਾ ਖੁੱਲ�ੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਿਕ ਕਾਊਟ
ਂ ੀ ਦੇਦੇ
ਨੋ ਟ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੜਾਅ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਊਟ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Washington State Parks ਕ�ਿਪੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਖੋਲ�ਣ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ
ਪਹੁੰਚ ਖੋਜਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ Discover Pass ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਹਾਂ। Discover Pass ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ Washington State Parks ਅਤੇ Department of Natural Resources
(DNR) ਵੱਲ� ਪ�ਬੰਿਧਤ ਰਾਜ ਮਨੋ ਰੰਜਕ ਜਗ�ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਟਰ-ਐਕਸੈਸ ਸਾਈਟਾਂ ਿਵਖੇ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਗ�ਾਵਾਂ
ਂ ,
ਿਵੱਚ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕ, ਵਾਟਰ-ਐਕਸੈਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਿਵਰਾਸਤ ਸਥਲ, ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰ, DNR ਕ�ਪਗ�ਾਊਡ
ਟ�ੇਲ ਅਤੇ ਟ�ੇਲਹੈੱਡ ਅਤੇ ਸਾਰੇ DNR-ਪ�ਬੰਿਧਤ ਅਪਲ� ਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Discover Pass ਦੀ ਲੋ ੜ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕਾਂ ਿਵੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਦਨ
ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਿਰਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Discover Pass ਦੀ ਲੋ ੜ Washington Department of Fish and Wildlife (WDFW) ਵੱਲ� ਪ�ਬੰਿਧਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਵਾਟਰ-ਐਕਸੈਸ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਹੀ ਯੋਗ ਿਸ਼ਕਾਰ ਜਾਂ
ਿਫਿਸ਼ੰਗ ਦੇ ਲਾਈਸ�ਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ Vehicle Access Pass ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਗ�ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਿਹਣ ਦੇ ਸਮ� ਲਈ ਮੇਰੇ Discover Pass ਦੀ ਸਮਾਂ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਰੀਫੰਡ
ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਸੀ ਂ Discover Passes 'ਤੇ ਰੀਫੰਡ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਲਾਨਾ Discover Pass ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ $30. ਿਦਨ ਦੇ ਪਾਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ $10, ਇਸ ਲਈ ਿਸਰਫ ਿਤੰਨ ਫੇਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ
ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂ ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ $2.50. ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਗ�ਾਵਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਤ� ਲੈ ਕੇ 5 ਮਈ
ਤੱਕ ਬੰਦ ਸਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਰਫ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਤ� ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਿਵੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਬਸੰਤ ਿਵਚ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਨੁ ਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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ਹਾਲਾਂਿਕ, ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤ� ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸੰਭਵ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮੁੱਲ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।
ਕੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲ�ੇ ਹਨ?
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੂਚਨਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕੀ ਬਾਥਰੂਮ ਖੁੱਲ�ੇ ਰਿਹਣਗੇ?
ਂ
ਹਾਂ। ਿਜਹੜੇ ਪਾਰਕ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, ਬਾਥਰੂਮ ਿਦਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਿਜੱਥੇ ਕ�ਪਗ�ਾਊਡ
ਂ ਾਂ ਿਵੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖੁੱਲ�ੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਿਟਕਾਿਣਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕ�ਪਗ�ਾਊਡ
ਿਤਆਰ ਰਹੋ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਿਨੱ ਜੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਣ, ਪਾਣੀ, ਸਾਬਣ, ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ
ਂ ੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ।
ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਿਲਆਓ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਲਆਉਦ
ਪਾਰਕ ਦਫਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਿਕਸ਼ਤੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਰੀਨ ਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਲ�ੀਆਂ ਹਨ?
ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਲ�ੇ ਹੋਏ ਪਾਰਕਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸ਼ਤੀ ਘਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਡੌ ਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀ ਂ ਹਨ।
ਮਰੀਨ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀਿਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ�ੇ ਰਿਹਣਗੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ
ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਿਮਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ।
ਕੀ ਐ ਂਕਿਰੰਗ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂ ਿਨਯਮਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਿਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਬੀਚ ਲ� ਿਡੰ ਗ ਖੇਤਰ?
ਐਂਕਿਰੰਗ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਵਾਂਗ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਿਨਯਮਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ
ਹਨ।
ਕੀ ਪੰਪਆਉਟ ਖੁੱਲ�ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਟੇਟ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਕੁਛ ਕੁ ਪੰਪਆਉਟ ਖੁੱਲ�ੇ ਹਨ।
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੰਪਾਆਉਟ ਪਬਿਲਕ ਜਾਂ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਮਰੀਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ। ਿਕਸ਼ਤੀ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਖੁੱਲ�ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਦੇ ਪੰਪਆਉਟ ਿਟਕਾਿਣਆਂ
ਲਈ, : parks.state.wa.us/657/Pumpout 'ਤੇ ਜਾਓ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਿਸਰਫ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ� ਲਈ ਖੁੱਲ�ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਿਦਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕ�ਿਪੰਗ ਜਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਅਕਾਮਡੇ ਸ਼ਨ ਦੀ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਰੀਫੰਡ ਿਮਲੇ ਗਾ?
ਇਹ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ…
•

ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਓਵਰਨਾਈਟ ਿਵਿਜ਼ਟਰ: ਅਸੀ ਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋਏ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ
ਓਵਰਨਾਈਟ ਿਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੀਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
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•

ਖੁੱਲ�ੇ ਕ�ਿਪੰਗ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਠਿਹਰਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਰੀਫੰਡ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਗੈਰਵਾਪਸੀਯੋਗ ਟ�ਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤ� ਘੱਟ ($8 ਤ� $10 ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ $8 ਤ� 10 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ)। ਔਨਲਾਈਨ
ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ $8 ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ $10.

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕ�ਿਪੰਗ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ (888) CAMPOUT ਜਾਂ
(888) 226-7688 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਮ� ਬੰਦ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਕ�ਿਪੰਗ ਵਾਸਤੇ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦ� ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ?
ਇਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਦੇ ਹੋਏ ਸਬਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਮਨਪਸੰਦ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਕ�ਿਪੰਗ ਕਰ ਪਾਓਗੇ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀ ਂ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤ� ਿਝਜਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ� ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੱਕਾ ਨਹੀ ਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਿਕ ਿਜਸ
ਤਰੀਕ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬੁਿਕੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਕ ਕ�ਿਪੰਗ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ�ੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਇਸ ਲਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਓ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਂ ਅਿਜਹੇ ਪਾਰਕ ਲਈ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕ�ਿਪੰਗ ਲਈ ਬੰਦ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ
ਰਾਹੀ ਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗ,ੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੀਫੰਡ ਿਮਲੇ ਗਾ।
ਆਪਣੀ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ 888-CAMPOUT
(888-226-7688) 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਗ�ਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗੀਆਂ?
ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਜਗ�ਾਵਾਂ ਖੁੱਲ� ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀ ਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ
ਲੱ ਗੇ ਿਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋ ਕ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀ ਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਿਵਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ Washington Departments of Fish and
Wildlife (WDFW) ਅਤੇ Natural Resources (DNR) ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕਾਂ ਵੱਲ� ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਰੱਿਖਆ
ਲਈ ਸੀਮਤ ਨੋਿਟਸ 'ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮ� WDFW ਨੂੰ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ, ਕੂ ੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਲੋ ਕ Washington Department of Fish and Wildlife ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮ� ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਟੇਟ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਇਸ ਸਮ� ਨਹੀ।ਂ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਿਕ,
ਅਗਲੇ ਨੋਿਟਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਟੇਟ ਪਾਰਕ (State Parks) ਕ�ਪ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ
volunteer programs (ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਪੋਰਗਰਾਮਾਂ) ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਅਪਡੇ ਟਾਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਜਾਂ (360) 902-8583 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ Volunteer Program ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਕੈਿਬਨ ਅਤੇ ਯਰਟ ਕਦ� ਖੁੱਲ�ਣਗੇ?
30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਕੈਿਬਨ, ਯਰਟ ਅਤੇ ਰਸਿਟਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬੰਦ ਰਿਹਣਗੇ। ਜੂਨ ਿਵੱਚ ਖੁੱਲ� ਸਕਣ ਵਾਲੇ
ਕੈਿਬਨਾਂ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਭਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਂ ਖੁੱਲ�ੇ ਹਨ?
ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਕ�ਪਗ�ਾਉਡ
ਂ ਬੰਦ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਸੂ ਚਨਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕ�ਪਗ�ਾਉਡ
ਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਖੁੱਲ�ੇ ਹਨ?
ਅਗਲੀ ਸੂ ਚਨਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਬੰਦ ਹਨ।
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