በ COVID-19 ወቅት
በላፊን ይታጠቡ

ማህበረሰባችንን ጤናማ እና ደህንነቱ የተጠበቀ አድርጎ መቆየት።
የሰዎች ጤና እና ደህንነት ወሳኝ ነው። ከማንኛውም ጨዋታ እና ሽልማት ይልቅ በጣም ወሳኝ ነው።
ሰዎች ከ COVID-19 የተጠበቁ እንዲሆኑ፣ ኤቨሬት፣ ፌደራል ዌይ፣ ስፖከን፣ ቫንኩቨር እና ያኪማ የሚባሉ ስፍራዎች ውስጥ ያሉትን ቢሮዎች
ዘግተዋል። በተጨማሪም አየርመንገዶቻችንን እና ዋናውን የሎቶሪ ቢሮ ዘግተናል። ይህ ጊዜያዊ ነው።
አሁንም ሎተሪን መጫወት ይችላሉ። ቲኬቶችን ከሱቆች እና ከችርቻሮ መሳሪያዎች መግዛት ይችላሉ። ቲኬት መግዛት ያለብዎ ሌላ አቃ
በሚገዙበት ጊዜ ብቻ ነው መሆን ያለበት።
አሸናፊዎች በቀላሉ ሽልማታቸውን ማግኘት ይችላሉ። ከ $600 በታች የሚያሸንፉ ሰዎች ሽልማታቸውን የሎተሪ ቲኬት ቢሚሸጡ ሱቆች
አማካይነት ለማግኘት ይችላሉ። ከ $601 እስከ $100,000 ለሚሆኑ ሽልማቶች ተጫዋቾች በፖስታ ሎተሪዎች መላክ ይችላሉ። ቲኬቶችን
እንዴት መላክ እንደሚቻል መረጃዎችን ከዚህ በታች ማግኘት ይችላሉ። ከመላክዎ በፊት ሁሉንም ቲኬቶች ላይ መፈረም ያስፈልግዎታል። ከ
$100,000 ወይም ከዚያ በላይ ያሸነፈ ቲኬት ያላቸው ሰዎች ለሎተሪ ዋና መስሪያ ቤት በመደወል ቀጠሮ ማስያዝ እና ዋናው ቢሮ በመገኘት
ሸልማት ማግኘት መቻል አለባቸው።
Washington's Lottery ስለተጫወቱ እናመሰግናለን። ስለ COVID-19 በዋሺንግተን ከተማ ውስጥ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣
እባክዎ የጤና ዲፓርትመንትነ ድረገጽን ይጎብኙ ።

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎ እደሳ 03.26.20
ቢሮዎችዎን እየዘጉ ያሉት ለምንድን ነው?
Washington's Lottery ቢሮዎቹን ዘግቶ ማህበረሰቡ እና ሰራተኞቹ ደህንነታቸውን እንዲያረጋግጡ አድርጓል። አየር መንገዳችንን አና
የመገበያያ ሱቆቻችን የዘጋን ሲሆን (ኤቨሬት፣ ፌደራል ዌይ፣ ስፖኬ፣ንቫንኩቨር እና ያኪማ)፣ ዋናውንም ኦሎምፒያ ውስጥ ያለውን ቢሮ
ዘግተናል። ይህ ጊዜያዊ ነው።
ይህ ማለት Washington's Lottery ተዘግቷል ማለት ነው?
አይደለም። አሁንም እየሰራን እና ለሁሉም ጨዋታዎች ቲኬቶችን እየሸጥን ነው። ስእሎች እንደተለመደው ይሆናሉ።
ሁሉም ቢሮዎች ይዘጋሉ?
ሁሉም ክልላዊ ቢሮዎች እና ሱቆች ተዘግተዋል። ኦሊምፒያ ውስጥ ያለው ዋናው ቢሮ ለጥሪዎኤች እና ፖሰታ አገልግሎት ክፍት ነው። ለህዝቡ
ዝግ ነው።

AMHARIC (ኣማርኛ) – AM

ምን አይነት አገልግሎቶችን ለማግኘት እችላለሁ?
ዝግ በሚሆኑበት ጊዜ ክልላዊ ቢሮዎች ምንም አይነት አግለግሎት አይሰጡም። ተጫዋቾች የሎተሪውን ሞባይል መተግበሪያ
እና ድረገጽ ቲኬቶችን ለማረጋገጥ እና የሎተሪ ቲኬቶችን የሚሸጡ ሱቆችን ለማግኘት ጥቅም ላይ ማዋል ይችላሉ። አንዳንድ ሱቆች የሰራ
ሰአታቸውን የቀየሩ ሲሆን ስለዚህ ተጫዋቾች መጀመሪያ ማረጋገጥ አለባቸው። እንደ ምግብ ወይም ነዳጅ ያሉ ነገሮችን በሚገዙበት ጊዜ
ቲኬቶችን መግዛት ወይም መዋጀት አለብዎ። አብዛኛዎቹ ሱቆች ቲኬት የሚሸጡ እና የሚያረጋግጡ ሲሆን፣ በተጨማሪም እስከ $600
የሚደርሱ ክፍያዎችን ያደርጋሉ።
ሎተሪ አሁንም እጣ ማውጣቶችን ያደርጋል?
አዎ። የሞባይል መተግበሪያው ወይም ድረገጹ ላይ ጃክፖቶችን፣ አሸናፊ ቁጥሮችን እና የእጣ ቀኖችን ማውጣት ይችላሉ።
ጨዋታዎች ወይም የእጣ ማውጣቶች ላይ ምንም አይነት ለውጥ ተደርጓል።
በዚህ ሰአት ምንም አይነት ለውጥ የለም።
አሸናፊዎች በምን ያክል ፍጥነት ሽልማታቸውን ማግኘት ይችላሉ።
የሎተሪ ቲኬቶች እስከ $600 ድረስ የሚደርሱ ክፍያዎችን ለአሸናፊዎች ይከፍላሉ። እንደተለመደው ሱቆች ወዲያውኑ ይህንን ክፍያ መክፈል
ይጀምራሉ። ከ $601 እስከ $100,000 ድረስ ያሉ ክፍያዎችን በፖሰታ ማግኘት ይችላሉ። ከ $100,000 ወይም ከዚያ በላይ ያሸነፈ ቲኬት
ያላቸው ሰዎች ለሎተሪ ዋና መስሪያ ቤት በመደወል ቀጠሮ ማስያዝ እና ዋናው ቢሮ በመገኘት ሸልማታቸውን በአካል መውሰድ ያስፈልጋቸዋል።
አሸናፊዎች በ 180 ቀናት ውስጥ ሽልማታቸውን ማግኘት አለባቸው። አሸናፊዎች በቲኬታቸው ጀርባ ላይ በመፈረም ቲኬቱን ደህንነቱ
አስተማማኝ በሆነ ስፍራ ላይ ማድረግ እና ክልላዊ ቢሯችን እስከሚከፈት ድረስ መጠበቅ አለባቸው።
ሱቅ መክፈል የማይችለው ሽልማት አንድ ሰው ቢያሸንፍስ?
ኦሊምፒያ ውሰጥ ያለው ዋናው ቢሮ የተላኩ ቲኬቶቸን የሚያብላላ ይሆናል። አሸናፊዎች ከጀርባወ ላይ መፈረም እና በጀርባ ላይ ያለውን
መመሪያ መከተል ያስፈልጋቸዋል። አሸናፊዎች በ 180 ቀናት ውስጥ ሽልማታቸውን ማግኘት አለባቸው። አሸናፊዎች ጀርባ ላይ በመፈረም
ቲኬቱን ደህንነቱ አስተማማኝ በሆነ ስፍራ ላይ ማድረግ እና ክልላዊ ቢሯችን እስከሚከፈት ድረስ መጠበቅ አለባቸው። አንድ ተጫዋች ከ
$100,000 ወይም ከዚያ በላይ ያሸነፈ ከሆነለሎተሪ ዋና መስሪያ ቤት በመደወል ቀጠሮ ማስያዝ እና ዋናው ቢሮ በመገኘት ሸልማታቸውን
በአካል መውሰድ ያችላሉ።
ያሸነፈን ቲኬት የመላክ መመሪያ ምንድን ነው?
አሸናፊዎች መመሪያ መከተል ያስፈልጋቸዋል። ቲኬቶች ወደሚከተለው አድራሻ ሊለኩ ይችላሉ: Washington Lottery
Headquarters, P.O. Box 43050, Olympia, WA 98504-3050። ሎተሪው ከ 180-ቀን ማብቂያ በፊት ሊገባ ያስፈልጋል
ልክ በማብቂያው ቀን ማድረስ ብቻ በቂ አይደለም።
ቲኬቴን በሚታወቅ ፖሰታ ነው መላክ ያለብኝ?
ቴኢኬትዎን በተረጋገጠ ፖሰታ መላክ የግዴታ አይደለም፣ አሸናፊዎች ቲኬታቸውን ፈርመው ጀርባው ላይ ያለውን ፈርመው መላክ
ያስፈልጋቸዋል።
ከመላኬ በፊት ያሸነፈውን ቲኬቴን ፎቶ ማንሳት ያስፈልገኛል?
የሚፈልጉ ከሆነ ያሸነፈውን ቲኬት ፎቶ ማንሳት ይችላሉ። ሽልማት ለማግኘት ዋናው ያስፈልግዎታል።
ያሸነፈውን ቲኬት በፖሰታ የምልክ ከሆነ፣ ገንዘቡ ወዲያው ይላክልኛል? ወይስ እስከሚከፈት ድረስ መጠበቅ አለብኝ?
ያሸነፉ ቲኬቶችን የምንልከው በፖሰታ ነው። ይህ አልተለወጠም።
ያሸነፈን ቲኬት በመዋጀት ሂደት ውስጥ ማብቂያ ቀን አለ?
አዎ። ሎተሪው ያሸነፈውን ቲኬት በ 180 ቀናት ውስጥ መቀበል ያለበት ሲሆን ይህም እጣው ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ቀን በመቁጠር
(ለመሳብ ጨዋታ) ወይም ለጨዋታ መዝጊያ (ለ ሚፋቅ ቲኬት ነው)።
180 ቀን ያልሞላው ቲኬት ያለን ከሆነ ነገር ግን በሚከፈትበት ጊዜ 180 ቀን ወይም ከዚያ በላይ የሚሆነው ቲኬት ያለኝ ከሆነስ?
ሎተሪው ከ 180ው ቀን ማብቂያ በፊት ቲኬቶችን ሊረከብ ያስፈልጋል። ማብቂያው ቀን ቅርብ ከሆነ ብዙ ተጫዋቾች በምሽት ወይም
በሚቀጥለው ቀን ሎቲሪውን የሚያደርስ አግለግሎት ይጠቀማሉ።
የ 180-ቀን ማብቂያውን ጊዜ እያራዘሙት ነው?
ይህ ለውጥ ድንገተና የመመሪያ ለውጥን ይፈልጋል። አሸናፊ ቲኬቶችን በፖሰታ የምንልክ ስለሆነ፣ የ 180-ማብቂያውን አናስተካክልም። ይህንን
ውሳኔ ወደፊት ልንቀይረው እንችላለን።
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የሎተሪ ቸርቻሪ ማሺኖችን የምታጸዱት እንዴት ነው?
ሱቆች የሎተሪ መቸርቸሪያ ማሺኖችን ማጽዳት ያስፈልጋቸዋል። በተጨማሪም ቲኬቶችን በሚተኩበት ጊዜ ተቀጣሪዎችም ሎቶሪዎችን ማጽዳት
ይችላሉ።
የ WA ሎተሪ ሞባይለ መተግበሪያ መስራት እና ማደሱን ይቀጥላል።
አዎን መተግበሪያው አሁንም ይሰራል።
በዚህ ሰአት መተግበሪያውን በመጠቀም ነጥቦችን ለማግኘት እችላለሁ?
አዎ፣ ለሽልማት የሚሆኑ ነጥቦችን በዚህ ሰአት ላይ ማግኘት ይችላሉ።
መተግበሪያው ላይ አሸናፊ ቲኬቶችን ማግኘት እችላለሁ?
አዎ በዚህ ሰአት የ WA ሎተሪ መተግበሪያን በመጠቀም ቲኬቶችን ማረጋገጥ ይችላሉ።
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