తర�� అ�� ్రపశ� �
ఏ ��� �, ��ద ��� ��� ఉ�� �?
�న్ 4 ���, �� వర� �ట్
� -�ర� �ం� �ప� ��� పగ��ట ఉప�గం �సం ���
�రవబ���.
2 వ దశ� ��న అ�క �ం�ల� �� ం�ంగ్ ��� �రవబ��ం�. Jay Inslee �క� �ఫ్ ��ర్ �
��న్.
దశ 2 �ం�ల�� �ట్
� ��� ల వద� �ట్
� -�ర� �ం� �ట్ �ంచ్� మ�� ���స్ ��
��� ఉ�� �.
�� ంప్��ండ్�, ఉ�� నవ�� మ�� ఇతర �ట్
� -�ర� �ం� ��ద ��ల �ప��త ��
� �
����వ��� సంద�� ంచం�:
•
•
•

Washington State Parks - �ర్� � ��
�
Washington Department of Fish and Wildlife - ���త� మ�� ప���ల ���
Washington State Department of Natural Resources - ��ద ��రం��

గమ�క: �ం� అ���ల ఆ��ల ఆ�రం� దశ 2 �ం�ల�� ��� ��� � �ంట�
�� ం�ంగ్ �సం �రవబడ�. Washington State Parks �� ం�ంగ్� ��� �రవ��� ఉత�మ�న
����� క��న��� ఈ సం�ల� మద�� ఇ��ం� మ�� క�� ప����ం�.

�� Discover Pass అవసర�?
అ��. Washington State Parks మ�� Department of Natural Resources (DNR) �త
�ర� �ంచబ� �ట్
� ��ద ��� మ�� �టర్-��� స్ �ట�
� � �హ��� �ర్�
�య��� Discover Pass అవసరం. ఈ ��ల� �ట్
� ��� �, �టర్-��� స్ ��ం�,�
���జ్ ���, వన� ���� మ�� సహజ ��ం��, DNR �� ంప్��ండ్�, �టయల్�
మ�� �ట�ల్�డ్� మ�� అ�� DNR-�ర� �ం� ఎ�న
ౖ � ��ం�� ఉ�� �. Discover
Pass ��ష � ఉ�� నవ�ల� పగ��టఉప�గం �సం ��త� అవసరం.
Washington Department of Fish and Wildlife (WDFW) �త �ర� �ంచబ��న� ��ల వద�
�� Discover Pass అవసరం. అర �తగల �ట �� ��ంగ్ ��న్� ����� �� ఇప� ��
Vehicle Access Pass ఉం�, ��-��� స్ మ�� వన� ���ల ��ం�� ఇం�� ఉం��.
��ష� ��� ���యబ�న సమ��� � Discover Pass � ���ం� �� �ప�
�ందవ�� ?
�� Discover Passes డ�� � ��� �ప� ఇవ� డం �� ���ంచడం �యడం��.
�� �క Discover Pass ధర $30. ఒక �� �స్ �క� ధర $10, �బ�� �� �క �స్ �వలం ��
సందర� నల�� ���
� �ం�.
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12 �లల� �భ���, అం� �లస� ధర $2.50. ��� 23 �ం� � 5 వర� �వలం ఐ� ���
��త� ��ష � ��� ���యబ���.
ఈ వసంత�లం� �ట్
� �ర్� � �పథమం� గత అ�క�ంద� ం� �� �త� - �ట�య
ఆ�య న��ల� చ����.
ఏ���, � �స్ �ం� �ధ� �నంత �ప� ��వ� �ంద��� ఈ �స�� మ��
అంత� �ం� ��ంగ �న్ �ట్
� ��� � మ�� ��ష � ��ల� ఆ�� �ంచమ� ��
�మ� �� ����� �.
ఆట స��� ��� ఉ�� �?
COVID-19 � ���వ��� త� �ంచ��� త�ప� ��� వ�� వర� �ట్
� �ర్� ఆట స�
� �
���యబడ��.
�్ర�ం� గ�� ��� ఉం��?
అ��. ���న ఉ�� నవ�ల�, బ�రంగ గ�� బ�రంగ �ప��ల� మ�� �� ంప్��ం
డ్� ���న �ప��ల� అం���� ఉం��. ���ం� గ�� ��� �ప��ల� మ��
����న �� ంప్��ండ�
� ���యబడవ�� .
�ద�ం� ఉండం�. దయ�� � స� ంత వ� � �గత ర�ణ ప�క��, ��, స�� , �� ండ్ ���జర్
మ�� ���ట్ �పర్� ���రం� మ�� �� �� ���వ�� ఏ�� �� క్
�యం�.
సందర� �ల �ం��� మ�� �ర్� భవ�ల ���� �ర్� ��� ల�� ఇప� �� �పజల�
���యబ���.
���, ��జ్ మ�� ��న్ �ర్� �క�� � ��� ఉ�� �?
�క్ �డకం అ�మ�ంచబ��ం� మ�� ���న ��� ల� ��జ్ అం����
ఉం�. ��ల� ఉప��ం� వ� �� � తమ ఇం�� �గం �� వ� �� ల� ��రక �రం
ఆచరణ� ఉం��.
��న్ �ట్
� �ర్� ���ం� గ�� ప��త ���ప�కన� �రవబడ��. దయ�� �
వ� ��ల� �� క్ �యం� మ�� �� �ల� ������ ఆ�ంచవ�.�
�ంక�ంగ్ పర� ��ంచబ��ం� �� �యం్ర�ంచబ��ం�? �ం�ల �సం �చ్
�� ం�ంగ్ ్ర�ం�ల ��ం� ఎ�?
COVID-19 ���తల� �ం� �ంక�ంగ్ పర� ��ంచబ��ం� మ��
�యం��ంచబ��ం�. �ప�� క �బంధన� అమ�� ��.
పంప్అ�ట్� ��� ఉ�� � మ�� ప������ �?
�ట్
� ��� � ఉన� ��� పం�� ��� ఉ�� �.
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��ంగ �న్ � �� పం�� �ప�త� �� ���ట్ ���స్ వద� ఉ�� �. �ట�� అ� ���
ఉ�� � �� పం� అ�ట్ � ప������ � �� ����వ��� ���స్� త��
���. ��ంగ �న్ పంప్అ�ట్ ���ల �సం, సంద�� ంచం�: parks.state.wa.us/657/Pumpout
ఉ�� నవనం పగ��ట ఉప�గం �సం �్రత� ��� ఉం�, �ర్� ఏ సమయం�
���యబ��ం�?
పగ��ట ��� � సం�� సమయం� ���యబడ��.
� �� ం�ంగ్ �� �్ర��ట వస� �జ�� షన్ �సం ��� �ప� ల���ం�?
ఇ� ఆ�రప� ఉం�ం�…
•

���తల� ్రప��త�న �్ర��ట సందర� ��: �� � �ప� అం�ంచ���
�� ���త �� � �జ�� షన�
� �ప��త�న ����ట సందర� �ల�
సం�ప����� �.

•

���న �� ం�ంగ్ ��� ల� సందర� �� �్ర��ట బస �య��� �� �
�ప� �ందవ�� , ��� ��ం
� చ� �ం� ����ల ���� ($ 8 �ం� $ 10
�జ�� షన్ �� మ�� $ 8 �ం� 10 ర�� ��). �జ�� షన్ �� ఆన్�న్� ��� $8
మ�� �న్ �� � ��� $10.

� �ప��త �� ం�ంగ్ �జ�� షన్ ��ం� �� ఏ�� �పశ� ఉం�, దయ�� �ల్ �యం�
(888) CAMPOUT �� (888) 226-7688.
్రప��తం �� ం�ంగ్ �సం ���యబ�న ��� � �� �జ�� షన్ ఉం�? �
�జ�� షన్ ర�� �యబ�� �� ఎ�� � ����ం�?
�� ���న� ఈ ప���
� �ప�ష� ���న� �� � � సహ��� ధన� ���. � �ల�ల
�ప��క� �ఖ� �నవ� �� ���, మ�� ఈ �స�� �� ఇష�
� న ��ంగ �న్ �ట్
�
��� � �� �� ంప్ �యగలర� �� ఆ����� �.
అం�వల,� �� �క్ ���న� �� ��� �ర్� �� ం�ంగ్ �సం ��� �రవబడద� ��
����ం� వర� �జ�� షన�
� ర�� �య��� �� సం������ �. �బ�,� ��
�
అ��న� � � ��ల �ం� వర� �� � �ం� �నక�వ�� .
�� ం�ంగ్ �సం ���యబ�న ��� � �� �జ�� షన�
� ర�� �యవల� వ��, ��
�
�
�
�మ� �� ఇ��ల్ �� � సం�ప� � మ�� �� � � �ప� ల���ం�.
� �జ�� షన్ ��ం� ��ష
� � �పశ� ల �సం, దయ�� � �జ�� షన � బృం��� 888-CAMPOUT
(888-226-7688) �� � సం�ప�ంచం�.

ర�� సమస� ఉం� ��ష� ��� ���యబడ��?
�� ��ల� ��� ���న�� �, ���క �ర �ధన� �న��ంచమ� �పజల�
అ����� �. �ద� స��� ���డటం �� �పజ� ���క �రం ��ంచ�ద
� �
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�� గమ�ం�నట�
� �, �� ��� ల� ���యడం �� ��� ��� ��ం�ల�
��వయ��� �డవల� ఉం�ం�.
�త� COVID-19 సంబం�త భ�ద� సమస� � అ�వృ�� �ం��, Washington Departments of Fish
and Wildlife (WDFW) మ�� Natural Resources (DNR) మ�� �ట్
� ��� � �ప��గ� ం మ��
భ�దత� ��డ��� ప��త ���� ��ం�ల� ���యవ�� .
వన� ్ర��ల ్ర�ం�ల ర��, �త� �� ఇతర ఆం�ళనల� �� పడవ ్రప��ల�
WDFW � ఎ� ���ంచగల�?
�పజ� Washington Department of Fish and Wildlife �బ్�ట్� సమస� ల� ���ంచవ�� .
� ���క ��ష� ఉ�� నవ��� �్రభపరచ��� మ�� �ర� �ంచ��� �� ఇం�
స� చ� ందం� �ం�� �వ�� ?
ఈ సమయం� ��. �� � �లం�ర �� మ�� �� కృ�� అ�నం����� �. అ��,
త�ప� ��� వ�� వర� స� చ� ంద �ర� క��� జరగ�. ఈ �స� త��త �� ంప్ �స్ �
మ�� ఇతర స� చ� ంద �ర� �క�ల� �నః ��రం�ంచ��� �ట్
� �ర్� � ప���� ం�.
న�కరణల �సం త�� �యం� �� Volunteer program� ఇ��ల్ �� � సం�ప�ంచం�
�� (360) 902-8583� �ల్ �యం�.
�� ��� మ�� యర్�
�
ఎ�� � ����ం��?
�
ర్
� ���యబ�
�న్ 30 వర� �� � �, య �
� మ�� ��న ఆ�శ�� �త� �జ�� షన�
ఉం��. �న్� �రవగల �� �న్ల �సం, ఇప� �� ఉన� �జ�� ష�� �ర�ంచబడ��.
స�హ �� ంప్్ర�ండ్� ��� ఉ�� �?
త�ప� ��� వ�� వర� స�హ ���� ���యబడ��.
��ర గృ�� ��� ఉ�� �?
త�ప� ��� వ�� వర� �ల�ల గృ�� ���యబడ��.
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