அ�க்க� ேகட்கப் ப�ம்
ேகள் �கள்
எந் ெதந் த �ங் காக்கள் , ெபா��ேபாக்��டங் கள் �றந் �ள் ளன?
ஜூன் 4 ன் ப�, ெப�ம் பாலான மாகாண நிர்வாகத்�ன் ��ள் ள ெபா�
கடற் கைரகள் பகல் பயன்பாட்�க்காக�ண்�ம் �றக்கப்பட்�ள் ளன.
ஆ�நர் Jay Inslee (ேஜ இன் ஸ்�)�ன் பா�காப்�த் ெதாடக்க �ட்டத்�ன் 2 ம்
நிைலக்� நகர்ந்�ள் ள பல மாவட்டங் களில் �கா��தல் �றக்கப்ப��ற�.
மாகாண நிர்வாகத்��ள் ள பட�கள் இயக்கம் மற் �ம் 2 ம் நிைல��ள் ள
மாவட்டங் களின் மாகாண �ங் காக்களில் பட�த்�ைறக�ம் �றந்�ள் ளன.
�கா�டங் கள் , �ங் காக்கள் மற் �ம் �ற மாகாண நிர்வாக ெபா��ேபாக்�
இடங் களின் தற் ேபாைதய நிைலையத் ெதரிந்�ெகாள் ள வ�ைக தா�ங் கள் :
•
•
•

Washington State Parks (வா�ங் டன் மாகாண �ங் காக்கள் ) — �ங் காக்களின்
நிைல
Washington Department of Fish and Wildlife (வா�ங் டன் �ன் மற் �ம் வன
உ�ரியல் �ைற) — �டல் கள் மற் �ம் கட்�ப்பா�களின் பட்�யல்
Washington State Department of Natural Resources (வா�ங் டன் மாகாண
இயற் ைகவளத் �ைற) — �றந்��க்�ம் ெபா��ேபாக்� இடங் கள்

��ப் �: மாவட்ட அ�காரிகளின் வ�காட்�த�ன் அ�ப்பைட�ல் நிைல 2 ல்
உள் ள மாவட்டங் களில் �ல �ங் காக்கள் �கா�ட�க்காக உடன�யாகத்
�றக்கப் படாமல் இ�க்கலாம் . Washington State Parks (வா�ங் டன் மாகாண
�ங் காக்கள் ) இந்த ச�கங் க�க்� ஆதரவா��ப்ப�டன் �கா�டைல
�ண்�ம் �றப்பதற் கான �றந்த அ���ைறையக் கண்ட�ய அவர்க�டன்
ெதாடர்ந்� பணியாற் ��ற�.

எனக்� Discover Pass (�ஸ்கவர் பாஸ்) ேதைவயா?
ஆம் . உங் கள் வாகனத்ைத மாகாண ெபா��ேபாக்��டத்��ம் Washington State
Parks (வா�ங் டன் மாகாண �ங் காக்கள் ) மற் �ம் Department of Natural Resources (DNR)
(இயற் ைகவளத்�ைற) ஆ�யவற் றால் நிர்வ�க்கப்ப�ம் நீ ர் அ���டங் களில்
நி�த்த�ம் Discover Pass (�ஸ்கவர் பாஸ்) ேதைவ. இந்த இடங் களில் மாகாண
�ங் காக்கள் , நீ ர் நிைலகள் , பண்பாட்�த் தலங் கள் , வன உ�ரியல் மற் �ம்
இயற் ைகப் ப��கள் , DNR �காம் ைமதானங் கள் , இ�வண்�கள் , இ�வண்�
நிைலயங் கள் மற் �ம் DNR நிர்வ�க்�ம் ேமட்� நிலங் கள் ேபான் றைவ அடங் �ம் .
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மாகாண �ங் காக்களில் பகல் பயன் பாட்� வ�ைகக�க்� மட்�ேம Discover Pass
(�ஸ்கவர் பாஸ்) ேதைவ.
Washington Department of Fish and Wildlife (WDFW) (வா�ங் டன் �ன் மற் �ம் வன
உ�ரியல் �ைற)யால் நிர்வ�க்கப்ப�ம் இடங் க�க்�ம் Discover Pass (�ஸ்கவர்
பாஸ்) ேதைவ. உங் களிடம் ஏற் ெகனேவ த��வாய் ந்த ேவட்ைட அல் ல�
�ன் ��ப்� உரிமம் வாங் �யேபா� வழங் கப்பட்ட ஒ� Vehicle Access Pass (வாகன
�ைழ�ச்�ட்�) இல் லாதபட்சத்�ல் நீ ர் நிைலகள் மற் �ம் வன உ�ரியல்
ப��க�ம் இ�ல் அடங் �ம் .
மாகாண கடற் கைரகள் �டப் பட்��க்�ம் ேநரத்�ல் என� Discover Pass
(�ஸ்கவர் பாஸ்)க்� என்னால் ஒ� நீ ட்�ப் � ெபறேவா அல் ல� பணம்
��ம் பப் ெபறேவா ���மா?
Discover Passes (�ஸ்கவர் பாஸ்கள் )க்� பணத்��ப்பேமா அல் ல� நீ ட்�ப்ேபா
�ைடயா�.
வ�டாந்�ர Discover Pass (�ஸ்கவர் பாஸ்) �ைல $30. ஒ� நா�க்கான
�ைழ�ச்�ட்� $10. எனேவ வ�டாந்�ர �ைழ�ச்�ட்�டன் ஒப்�ட �ன் �
வ�ைககளிேலேய ��ந்���ம் .
12 மாதங் களால் வ�த்தால் மாதச் ெசல� $2.50 மட்�ேம. மாகாண கடற் கைரகள்
மார்ச் 23 �தல் ேம 5 வைர ஐந்� வாரங் க�க்� மட்�ேம �டப்பட்��ந்தன.
கடந்த �கப்ெபரிய ெபா�ளாதார மந்தநிைல�ல் இ�ந்த�க்�ம் ேமலாக —
இந்த வசந்தகாலத்�ல் , மாகாண �ங் காக்கள் க�ைமயான வ�வாய்
இழப்�கைள சந்�த்�ள் ளன.
எனி�ம் , இந்தக் ேகாைட�ல் அ�க்க� நீ ங் கள் வா�ங் டன் மாகாண
�ங் காக்கள் மற் �ம் மாகாண கடற் கைரகைள அ�ப�க்க�ம் மற் �ம் உங் கள்
�ைழ�ச்�ட்�ன் �லம் சாத்�ய�ள் ள ெப�ம் ம�ப்ைபப் ெபற�ம் உங் கைள
ஊக்��க்�ேறாம் .
�ைளயாட்� ைமதானங் கள் �றந் �ள் ளனவா?
COVID-19 பரவைலக் �ைறக்க அ�த்த கட்ட அ��ப்� வ�ம் வைர மாகாண
�ங் கா �ைளயாட்� ைமதானங் கள் �டப்பட்�ள் ளன.
ஓய் வைறகள் �றந் ��க்�மா?
ஆம் . �றந்�ள் ள �ங் காக்களில் பகல் பயன் பாட்�ப் ப��களி�ம் மற் �ம்
�கா�டங் கள் உள் ள ப��களி�ம் ஓய் வைறகள் �றந்��க்�ம் . �ல
இடங் களில் மற் �ம் �டப்பட்�ள் ள �கா�டங் களில் ஓய் வைறகள்
�டப்பட்��க்கலாம் .
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தயாராக வா�ங் கள் . தய�ெசய் � உங் கள் ெசாந்த தனிப்பட்ட பா�காப்�
உபகரணங் கள் , ��நீ ர், ேசாப், ைக �த்�கரிப்பான் மற் �ம் க�ப்பைற கா�தம்
ேபான் றவற் ைற எ�த்� வர�ம் . ெகாண்�வ�பவற் ைற ெசல் �ம் ேபா�
தவறாமல் எ�த்�ச் ெசல் ல�ம் .
�ங் கா அ�வலகங் கள் , பார்ைவயாளர் ைமயங் கள் மற் �ம் �ங் கா கட்�டங் கள்
இன் �ம் ெபா�மக்க�க்�த் �றக்கப்பட�ல் ைல.
கப் பல் தளங் கள் , கப் பல் நி�த்��டங் கள் மற் �ம் கடல் சார் �ங் கா
வச�கள் �றந் �ள் ளனவா?
கப்பல் தள பயன் பா� அ�ம�க்கப்ப��ற�. �றந்�ள் ள �ங் காக்களில் கப்பல்
நி�த்��டம் உள் ள�. கப்பல் தளத்ைதப் பயன் ப�த்�ேவார் அவர்கள்
��ம் பத்ைதச் சாராத �றரிட��ந்� உடல் ரீ�யான இைடெவளிைய
கைட��க்க ேவண்�ம் .
மாகாண கடல் சார் �ங் கா ஓய் வைறகள் வரம் �க்�ட்பட்� �றந்��க்�ம் .
தய�ெசய் � உங் கள் க��கைள உங் கேளாேட எ�த்�ச் ெசல் ல�ம் . ேம�ம்
��களில் ��நீ ர் எ�ர்பார்க்கேவண்டாம் .
நங் �ர��தைல கண்காணிக்கேவா அல் ல� ஒ�ங் ��ைறப் ப�த்தேவா
ெசய் யப் ப�மா? இரப் பர் பட�க�க்கான கடற் கைர
தைர�றங் ��டங் களின் நிைல என்ன?
COVID-19 ��ைகக்� �ன் பாக இ�ந்த�ேபாலேவ நங் �ர�டல்
கண்காணித்த�ம் மற் �ம் ஒ�ங் �ப�த்த�ம் உண்�. �றப்�
ஒ�ங் ��ைறகள் ஏ��ல் ைல.
க�� நீ ர் ெவளிேயற் ற ைமயங் கள் �றந் �ள் ளனவா, இயங் ��ன்றனவா?
மாகாண �ங் காக்களில் அைமந்�ள் ள ஒ��ல க�� நீ ர் ெவளிேயற் ற
ைமயங் கள் �றந்�ள் ளன.
வா�ங் டனில் உள் ள ெப�ம் பாலான க��நீ ர் ெவளிேயற் ற ைமயங் கள் அர�
அல் ல� தனியார் �ைற�கங் களில் அைமந்�ள் ளன. �ைற�கங் கள்
�றந்�ள் ளனவா மற் �ம் க��நீ ர் ெவளிேயற் ற ைமயங் கள்
ெசயல் ப��ன் றனவா என அ�ய படேகாட்�கள் �ைற�கங் கைளத்
ெதாடர்�ெகாள் ளேவண்�ம் . வா�ங் டன் க�� நீ ர் ெவளிேயற் ற ைமயங் கள்
அைமந்�ள் ள இடங் கைள அ�ய வ�ைக தா�ங் கள் : parks.state.wa.us/657/Pumpout
ஒ� �ங் கா பகல் பயன்பாட்�க்� மட்�ம் �றந் ��க்�மா�ன், எப் ேபா�
�ங் கா �ட்டப் ப��ற�?
பகல் பயன் பாட்� �ங் காக்கள் மாைல�ல் �ட்டப்ப�ம் .
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என� �கா�டல் அல் ல� இர� தங் �வதற் கான �ன்ப��க்� ��ப்
பணத்ைத�ம் ��ம் பப் ெபற ���மா?
அ� சந்தர்ப்பத்ைதப் ெபா�த்த�...
•

�ட�னால் பா�க்கப் பட்�ள் ள இர� ேநரப் பார்ைவயாளர்கள் :
�டப்பட்�ள் ளதால் பா�க்கப்பட்�ள் ள �ன் ப�� ெசய் �ள் ள இர� ேநரப்
பார்ைவயாளர்கைள �� பணத்ைத�ம் ��ப்�த்தர நாங் கள்
ெதாடர்�ெகாண்� வ��ேறாம் .

•

�றந் �ள் ள �கா�டல் �ங் காக்க�க்� வ�ம் பார்ைவயாளர்கள்
இர�த்தங் க�க்கான ��த்ெதாைக�ல் இ� ��ம் பப்ெபற ��யாத
பரிவர்த்தைன கட்டணங் கள் ேபாக ($8 �தல் $10 �ன் ப�� கட்டணம்
மற் �ம் $8 �தல் $10 இரத்� கட்டணம் ) ��ைய ��ம் பப் ெபறலாம் .
இைணயவ��ல் �ன் ப�� ெசய் ��ந்தால் கட்டணம் $8; ெதாைலேப�
வ��ல் என் றால் $10.

உங் கள் தற் ேபாைதய �கா�டல் �ன் ப�� பற் �ய ேகள் ���ந்தால் ,
தய�ெசய் � (888) CAMPOUT அல் ல� (888) 226-7688 என் ற எண்ணில் அைழக்க�ம் .
நான் �ன்ப��ெசய் ��ந் த �கா��வதற் கான �ங் கா தற் ேபா�
�டப் பட்��ந் தால் என்ன ெசய் வ�? என� �ன்ப�� இரத்தா��ள் ளதா
என எனக்� எப் ேபா� ெதரி�ம் ?
இந்த மா�ம் �ழ�ல் உங் கள் ெபா�ைமக்� நன் � ெதரி�த்�க் ெகாள் �ேறாம் .
உங் கள் ���ைறத் �ட்டங் கள் �க்�யமானைவ என் � நாங் கள் அ�ேவாம் .
இந்தக் ேகாைட�ல் உங் க�க்�ப் ��த்த வா�ங் டன் மாகாண �ங் கா�ல்
உங் களால் �கா�ட ���ெமன நம் ��ேறாம் .
அந்தக் காரணத்�க்காக, நீ ங் கள் �ன் ப�� ெசய் த ேத����ந்�
�கா�ட�க்� �ங் கா �றக்கப்படா� என் பைத �ட்டத்தட்ட
உ��ெசய் �ம் வைர �ன் ப��கைள இரத்� ெசய் ய நாங் கள் தயங் ��ேறாம் .
எனேவ, உங் கள் �ட்ட�ட்ட தங் �ைகக்� ஒ��ல நாட்க�க்� �ன் �
வைர��ம் எங் களிட��ந்� ப�ல் வராமல் இ�க்கக்��ம் .
�கா�ட�க்கான ஒ� �ங் கா ��ேய இ�ந்� அதற் கான �ன் ப�ைவ
நாங் கள் இரத்�ெசய் ய ேவண்���ந்தால் , உங் கைள �ன் னஞ் ச�ல்
ெதாடர்�ெகாள் ேவாம் . நீ ங் கள் ��ப் பணத்ைத�ம் ��ம் பப் ெப��ர்கள் .
உங் கள் �ன் ப�� ��த்த ��ப்�ட்ட ேகள் �க�க்�, எங் கள்
�ன் ப��க்��ைவ 888-CAMPOUT (888-226-7688) என் ற எண்ணில்
ெதாடர்�ெகாள் ள�ம் .

ெபா�ப்�டன் ெபா��ேபாக்�தல் – TAMIL (த�ழ் )

– TA

ஜூன் 2020

�ட்டம் ேசர்வதால் �க்கல் எ�ந் தால் மாகாண கடற் கைரகள் �டப் ப�மா?
கடற் கைரகைள நாங் கள் �ண்�ம் �றக்ைக�ல் , ச�க இைடெவளிைய
ெதாடர்ந்� கைட��க்க மக்கைள நாங் கள் ேகட்�க்ெகாள் �ேறாம் .
ெபரிய ��க்களாகக் ��வைதேயா அல் ல� மக்களிைடேய ச�க
இைடெவளி�ன் ைமையேயா நாங் கள் கவனித்தால் , �ங் காக்கைள
அல் ல� �ங் காக்க�க்�ள் உள் ள ப��கைளேயா நாங் கள் �டக்��ம் .
COVID-19 ெதாடர்பான ��ய பா�காப்� அச்��த்தல் எ�ந்தால் ,
ெபா�மக்களின் �காதாரம் மற் �ம் பா�காப்ைபப் ேப�வதற் காக Washington
Departments of Fish and Wildlife (WDFW) (வா�ங் டன் �ன் மற் �ம் வன உ�ரியல்
�ைற) மற் �ம் Natural Resources (DNR) (இயற் ைக வளத் �ைற) மற் �ம் மாகாண
�ங் காக்கள் ���யகால அ��ப்�டன் ப��கைள �டக்��ம் .
�ட்டம் ேச�தல் , �ப் ைப அல் ல� வன உ�ரியல் ப��களில் அல் ல� பட�
�றப் ப��டங் களில் ஏேத�ம் �ற இடர்பா�கள் இ�ப் �ன் WDFWக்� நான்
எவ் வா� ெதரியப் ப�த்�வ�?
Washington Department of Fish and Wildlife (வா�ங் டன் �ன் மற் �ம் வன உ�ரியல்
�ைற)�ன் இைணயதளத்�ல் மக்கள் �ரச்�ைனகைள ெதரி�க்கலாம் .
என� உள் �ர் மாகாண �ங் காைவ �த்தமாக ைவத்��க்க�ம்
பராமரிக்க�ம் தன்னார்வலராக நான் உதவ���மா?
இந்த ேநரத்�ல் ேவண்டாம் . நம� தன் னார்வலர்கைள�ம் அவர்கள�
க�ன உைழப்� ேநரங் கைள�ம் நாங் கள் பாராட்��ேறாம் . எனி�ம் ,
அ�த்த அ��ப்� வ�ம் வைர எந்த தன் னார்வ நடவ�க்ைகக�ம்
இடம் ெபறா�. மாகாண �ங் காக்கள் �காம் வழங் �தல் மற் �ம் �ற தன் னார்வ
நிகழ் ச�
் கைள இந்த ேகாைடக்�ப் �ற� �ண்�ம் ெதாடங் க �ட்ட�ட்�
வ��ன் றனர். ��ப்�த்தல் கைளக் காண அல் ல� Volunteer Program (தன் னார்வ
நிகழ் ச�
் )ைய �ன் னஞ் சல் �லமாகேவா அல் ல� (360) 902-8583 என் ற
எண்ணிேலா ெதாடர்�ெகாள் ளலாம் .
�ற் றைறக�ம் வட்டக்�டாரங் க�ம் எப் ேபா� �றக்கப் ப�ம் ?
�ற் றைறகள் , வட்டக்�டாரங் கள் மற் �ம் பழைமயான தங் ��டங் கள்
ஆ�யற் �க்� ஜூன் 30 வைர��ம் ��ய �ன் ப��கள் ஏற் கப்படா�. ஜூனில்
�றக்க வாய் ப்�ள் ள �ற் றைறக�க்� ஏற் ெகனேவ ெசய் யப்பட்ட �ன் ப��கள்
ஏற் கப்ப�ம் .
�� �காம் ைமதானங் கள் �றந் �ள் ளனவா?
அ�த்த அ��ப்� வ�ம் வைர �� �காம் கள் �டப்பட்��க்�ம் .
���ைற ��கள் �றந் �ள் ளனவா?
���ைற ��கள் அ�த்த அ��ப்� வ�ம் வைர �டப்பட்��க்�ம் .
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