យបងយដ្ឋ

ួបមុស

ប្ត្ូវក្សនុងអ្ំឡងយពប
ុ
COVID-19

ការរក្សាសុមភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់សហគមន៍យ

ង
ើ ។

សុមភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់ប្បជាជនមានសារៈសំខាន់ណាស់។ វាមានសារៈសំខាន់ជាងខ្បែង ឬរង្វាន់
ណាមួ

យៅយ ៀត្។

យ ើ មែីការពារប្បជាជនឱ្យមានសុវត្ថិភាពពី COVID-19 យ

ើងបានបិ ការ ិយាប័

Everett, Federal Way, Spokane, Vancouver និង Yakima។ យ
អាកាសយានដ្ឋាននិងផ្សារ ំ យនើបនានា និ ងការ ិយាប័

ប្បចំត្ំបន់ របស់យ

ើងក្ស៏ បានបិ ហាងរបស់យ

ើងយៅ

ើងយៅ

ធំ យៅ ី ប្ក្សុង Olympia ផ្សងខ្ រ។ ការបិ យនេះប្ាន់

ខ្ត្ជាការបិ បយណា
ត េះអាសននបុ យណាណេះ។
អ្នក្សយៅខ្ត្អាចយបងយននត្បាន។ អ្នក្សអាច ិញយននត្ពីហាង និងមាសុីនបក្ស់ យននត្។ អ្នក្សគួ រខ្ត្ ិ ញយននត្
ខ្ត្យៅយពបយៅរក្ស ិញ ំនិញយផ្សេងយ ៀត្បុ យណាណេះ។
អ្នក្សឈ្នេះអាចយបើក្សរង្វាន់ របស់ពួក្សយគយដ្ឋ

សុវត្ថិភាព។ អ្នក្សឈ្នេះរង្វាន់ ត្ិចជាង $600 អាចយបើក្សរង្វាន់ របស់ពួក្ស

យគយៅតាមបណា
ត ហាងខ្ បបក្ស់ យននត្។ ចំ យពាេះរង្វាន់ចប់ពី $601
នលឹក្សយននត្ខ្ បប្ត្ូវរង្វាន់មក្សកាន់ ប្ក្សុមហុនយននត្យ
និងយៅយបើយគហ ំ ព័ររបស់យ

ប់ $100,000 អ្ត្ិថិជនអាចយផ្សញើស

ើងមញំុ។ ព័ត្៌មានអ្ំពីវ ិធី យផ្សញើសនលឹក្សយននត្គឺមាន ូចខាងយប្កាម

ើង។ អ្នក្សប្ត្ូវខ្ត្ចុ េះហត្ថយបខាយបើសនលឹក្សយននត្ទំងអ្ស់មុនយពបយផ្សញើសនលឹក្សយននត្

ទំងយនេះតាមសំបុប្ត្។ អ្នក្សឈ្នេះយននត្ខ្ បមាន ឹ ក្សប្បាក្ស់ $100,000 ឬយប្ចើនជាងយនេះគួ រខ្ត្ ូ រស័ពទយៅការ ិយា
ប័

ក្សណា
ត បរបស់យ

ើងយ ើមែីក្សំណត្់ យពបណាត្់ជួបយៅការ ិយាប័

ធំ យៅ ី ប្ក្សុង Olympia យ ើ មែីយបើ

ក្សរង្វាន់។

KHMER (ខ្មែរ) – KM

សូមខ្ថលងអ្ំ ណរគុ ណអ្នក្សខ្ បបានយបង WASHINGTON'S LOTTERY ចំ យពាេះព័ត្៌មានបខ្នថមអ្ំពីជំងឺ
COVID-19 យៅរ ា Washington សូមចូបយមើ បយគហ ំព័ររបស់ប្ក្សសួងសុខាភិបាប ។

សំណួរខ្ បសួរញឹក្សញាប់ បានយធាើបចចុបែននភាព 03.26.20
យហត្ុអ្ីបា
ា នជាអ្នក្សបិ ការ ិយាប័

របស់អ្ក្ស
ន ?

WASHINGTON'S LOTTERY បានបិ ការ ិយាប័
ស់យ

ើងឲ្យមានសុវត្ថិភាព។ យ

របស់យ

ើងបានបិ ហាងរបស់យ

ើងយ ើមែីការពារសាធារណជន និងបុគគបិក្សរប

ើងយៅអាកាសយានដ្ឋាន និងផ្សារ ំ យនើបនានា

ការ ិយាប័

ប្បចំត្ំបន់ទំងអ្ស់ (Everett, Federal Way, Spokane, Vancouver និង Yakima) និ ង

ការ ិយាប័

ធំ យៅ ី ប្ក្សុង Olympia។ ការបិ យនេះប្ាន់ ខ្ត្ជាការបិ បយណា
ត េះអាសននបុ យណាណេះ។

យត្ើយនាេះមានន័
យ ។យ

ថា WASHINGTON'S LOTTERY បានបិ យហើ

ខ្មនយ ?

ើងយៅខ្ត្យធាើការ និ ងបក្ស់ យននត្សប្មាប់ ខ្បែងទំងអ្ស់ ខ្ ប។ ការចប់ យននត្យៅខ្ត្យធាើយឡើ

ង ូ ចធមែតា។
យត្ើការ ិយាប័
ការ ិយាប័

ទំងអ្ស់នឹងប្ត្ូវបិ ទារខ្មនយ ?
ប្បចំត្ំបន់ និងហាងយៅផ្សារ ំ យនើ ប និ ងអាកាសយានដ្ឋានប្ត្ូវបានបិ យហើ

យននត្ធំ យៅ ី ប្ក្សុង Olympia គឺ យបើក្សសប្មាប់

ួបការយៅ ូ រស័ពទ និង

។ ការ ិយាប័

ួ បសនលឹក្សយននត្ខ្ បយផ្សញើតាម

សំបុប្ត្បុ យណាណេះ។ វាបានបិ ជាសាធារណៈ។
យត្ើមំអា
ុញ ច

ការ ិយាប័

ប
ួ បានយសវាក្សមែអ្ីម
ា េះល ?

ប្បចំត្ំបន់មិនផ្សតប់យសវាក្សមែយៅយពបបិ ទារយ ។ អ្ត្ិថិជនយបងយននត្អាចយប្បើក្សមែវ ិធី ូ រស័ពទ

និង យគហ ំព័រ របស់ប្ក្សុមហុនយននត្ យ ើមែីខ្ែក្សយមើបយននត្ និងខ្សាងរក្សហាងខ្ បបក្ស់ យននត្។ ហាងមលេះ
បានផ្លលស់បូរយមា
ត
ងយធាើការរបស់ពួក្សយគ
ឬបតូរ

ូ យចនេះអ្ត្ិថិជនយបងយននត្គួ រខ្ត្ខ្ែក្សយមើបយមាងយធាើការ។ អ្នក្សគួ រខ្ត្ ិញ

ក្សរង្វាន់ ខ្ត្យៅយពប ិ ញរបស់របរ ូចជាមហូប និងហាគសបុ យណាណេះ។ ហាងភាគយប្ចើ នយៅខ្ត្បក្ស់ និងខ្ែក្ស

យមើ បយននត្ យហើ

បង់ ប្បាក្ស់សប្មាប់សនលឹក្សយននត្ឈ្នេះខ្ បមានត្ម្មល $600 ឬត្ិចជាងយនេះ។

យត្ើប្ក្សុមហន
ុ យននត្យៅខ្ត្យធាើការចប់យននត្ខ្មនយ ?
បា /ចស។ អ្នក្សអាចខ្សាងរក្សរង្វាន់ធំយបមមួ
ននយៅយបើក្សមែវ ិធី ូ រស័ពទ ឬយគហ ំព័ររបស់យ

យបមយននត្ខ្ បប្ត្ូវរង្វាន់ និងកាបបរ ិយចេ ចប់ យននត្បចចុបែ

ើង។

KHMER (ខ្មែរ) – KM

យត្ើមានការផ្លលស់បរខ្បែង
ឬកាបវ ិភាគចប់យននត្យ ?
ូត
យៅយពបយនេះមិនមានការផ្លលស់បូរយ
ត ។

យត្ើអ្ក្ស
ន ឈ្នេះអាចមក្សយបើក្សរង្វាន់របស់ពួក្សយគបានយបឿនបុណាណ?
ហាងបក្ស់ យននត្យបើ ក្សប្បាក្ស់ រង្វាន់សប្មាប់សនលឹក្សយននត្ឈ្នេះខ្ បមានត្ម្មល $600 ឬត្ិចជាងយនេះ។ ហាងបក្ស់
យននត្យបើក្សប្បាក្ស់ រង្វាន់សប្មាប់ សនលឹក្សយននត្ទំងយនេះភាលមៗ ូ ចរាប់ ង។ អ្ត្ិថិជនយបងយននត្អាចទម
ទរយបើក្សរង្វាន់សប្មាប់សនលឹក្សយននត្ឈ្នេះខ្ បប្ត្ូវរង្វាន់ចប់ពី $601

ប់ $100,000 តាមរ

ឈ្នេះយននត្ខ្ បមាន ឹ ក្សប្បាក្ស់ $100,000 ឬយប្ចើនជាងយនេះគួ រខ្ត្ ូ រស័ពទយៅការ ិយាប័
ក្សំ ណត្់ យពបណាត្់ជួបយបើក្សរង្វាន់ យដ្ឋ

ផ្លទប់។ អ្នក្សឈ្នេះរង្វាន់មានរ
ប្បចំត្ំបន់ របស់យ

ធំ យៅ Olympiaយ ើ មែី

ៈយពប 180 ម្ថៃយ ើមែីយបើ

ក្សរង្វាន់។ អ្នក្សឈ្នេះរង្វាន់ អាចចុ េះហត្ថយបខាយៅយបើមង
ន សនលឹក្សយននត្ យហើ
មានសុវត្ថិភាពរហូត្ ប់ការ ិយាប័

ៈសំបុប្ត្។ អ្នក្ស

ើងយបើក្សទារ។

ុក្សសនលឹក្សយននត្យៅក្សខ្នលងខ្ ប

យត្ើមានអ្ាីយក្សើត្យឡើងប្បសិនយបើអ្ត្ិថិជនឈ្នេះរង្វាន់ខ្ បហាងបក្ស់យននត្មិនអាចយបើក្សប្បាក្ស់ឲ្យ?
ការ ិយាប័

យននត្ធំ យៅ ី ប្ក្សុង Olympia យរៀបចំ ំ យណើរការយផ្សញើតាមសំបុប្ត្នូ វសនលឹក្សយននត្ខ្ បប្ត្ូវរង្វាន់។

អ្នក្សឈ្នេះរង្វាន់ គួរខ្ត្ចុ េះហត្ថយបខាយបើមនងសនលឹក្សយននត្ យហើ
ឈ្នេះរង្វាន់មានរ
យននត្ យហើ
បស់យ

យធាើតាមការខ្ណនាំយៅយបើមង
ន សនលឹក្សយននត្។ អ្នក្ស

ៈយពប 180 ម្ថៃយ ើ មែីយបើក្សរង្វាន់។ អ្នក្សឈ្នេះរង្វាន់អាចចុ េះហត្ថយបខាយៅយបើមនងសនលឹក្ស

ុ ក្សសនលឹក្សយននត្របស់ពួក្សយគយៅក្សខ្នលងខ្ បមានសុវត្ថិភាពរហូត្ ប់ការ ិយាប័

ប្បចំត្ំបន់ រ

ើងយបើក្សទារ។ ប្បសិនយបើ អ្ក្ស
ន យបងមានសនលឹក្សយននត្ប្ត្ូវរង្វាន់ ចំនួន $100,000 ឬយប្ចើនជាងយនេះ ពួក្សយគ

អាច ូ រស័ពទយៅការ ិយាប័

ធំ យៅ Olympia យ ើមែីក្សំណត្់ យពបណាត្់ជួបយបើក្សរង្វាន់ យដ្ឋ

ផ្លទ

ប់បាន។
យត្ើមានការខ្ណនាំអ្ីម
ា េះល សប្មាប់ការយផ្សញើតាមសំបុប្ត្នូវសនលឹក្សយននត្ខ្ បប្ត្ូវរង្វាន់?

អ្នក្សឈ្នេះរង្វាន់ គួរខ្ត្យធាើតាមការខ្ណនាំយៅយបើមង
ន សនលឹក្សយននត្។ សនលឹក្សយននត្អាចយផ្សញើយៅកាន់ ៖ Washington
Lottery Headquarters, P.O. Box 43050, Olympia, WA 98504-3050. ប្ក្សុមហុនយននត្ប្ត្ូវ
នសនលឹក្សយននត្មុនម្ថៃក្សំណត្់រ

ៈយពប 180 ម្ថៃ។ ការយផ្សញើតាមសំបុប្ត្មក្សប្ត្ឹ មម្ថៃក្សំណត្់គឺមិនសូវបអយ ។

យត្ើមំគ
ុញ ួរយផ្សញើសនលឹក្សយននត្របស់មំតា
ុញ មសំបុប្ត្អ្នុសិ ិខ្ធ មនយ ?

អ្នក្សអាចយផ្សញើសនលឹក្សយននត្តាមសំបុប្ត្អ្នុ សិ ិ ធ បុ ខ្នតមិនត្ប្មូវឲ្យយធាើ ូ យចនេះ យ
សនលឹក្សយននត្ យហើ

ួបបា

អ្នក្សឈ្នេះប្ត្ូវខ្ត្ចុ េះហត្ថយបខាយបើ

សរយសរបំ យពញយបើមង
ន សនលឹក្សយននត្មុនយពបយផ្សញើតាមសំបុប្ត្។
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យត្ើមំគ
ុញ ួរខ្ត្ថត្រូបសនលឹក្សយននត្ខ្ បប្ត្ូវរង្វាន់មុនយពបមញំយុ ផ្សញើវាតាមសំបុប្ត្ខ្ រឬយ ?

អ្នក្សអាចថត្រូបសនលឹក្សយននត្ខ្ បប្ត្ូវរង្វាន់បាន ប្បសិនយបើអ្នក្សចង់។ អ្នក្សប្ត្ូវខ្ត្មានសនលឹក្សយននត្ពិត្ប្បា
ក្ស យ ើមែីឈ្េះ
ន រង្វាន់។

ប្បសិនយបើមំយុញ ផ្សញើសនលឹក្សយននត្ខ្ បប្ត្ូវរង្វាន់ យត្ើ ឹក្សប្បាក្ស់ឈ្េះន រង្វាន់របស់មំន
ុញ ឹងប្ត្ូវយផ្សញើមក្សមញំភា
ុ ល មខ្មនយ ? ឬមញំុប្ត្ូវ
រង់ចរំ ហូត្ ប់អ្ក្ស
ន យបើក្សការ ិយាប័
យ

?

ើង ំ យណើរការសនលឹក្សយននត្ខ្ បប្ត្ូវរង្វាន់តាមរ

ៈសំបុប្ត្។ ក្សរណីយនាេះមិនបានផ្លលស់បូរយ
ត ។

យត្ើមានម្ថៃផ្សុត្ក្សំណត្់យ សប្មាប់សនលឹក្សយននត្ខ្ បប្ត្ូវរង្វាន់?
បា /ចស។ ប្ក្សុមហុនយននត្ប្ត្ូវ

ួបបានសនលឹក្សយននត្ខ្ បប្ត្ូវរង្វាន់ក្សុងរ
ន

ៈយពប 180 ម្ថៃគិត្ចប់ ពី

ម្ថៃចប់ យននត្ (សប្មាប់ ក្សមែវ ិធី ចប់ យននត្) ឬការបិ ក្សមែវ ិធី (សប្មាប់សនលឹក្សយននត្ យកាស )។
យត្ើមានអ្ាីយក្សើត្យឡើងប្បសិនយបើមំមា
ុញ នសនលឹក្សយននត្ខ្ បប្ត្ូវរង្វាន់ ខ្ បមិនមានអា

ុ 180 ម្ថៃ បុខ្នតយត្ើនឹងមានរ

ៈយពប 180 ម្ថៃឬយបើសពីយនេះយៅយពបខ្ បអ្នក្សយបើក្សសំបុប្ត្យមើបខ្ រឬយ ?

ប្ក្សុមហុនយននត្ប្ត្ូវ

ួបបានសនលឹក្សយននត្ឈ្នេះរង្វាន់មុនម្ថៃក្សំណត្់។ អ្ត្ិថិជនយបងយននត្ជាយប្ចើ ននាក្ស់

យប្បើ យសវាក្សមែយផ្សញើសំបុប្ត្មួ

ប់ ឬម្ថៃខ្ត្មួ

ប្បសិនយបើ ម្ថៃផ្សុត្ក្សំណត្់បានមក្ស ប់។

យត្ើអ្ក្ស
ន ពនារយពបក្សំណត្់ 180 ម្ថៃបានយ ?

ការផ្លលស់បូរយនេះនឹ
ត
ងត្ប្មូវឱ្យមានបក្សខមណឌអ្នុ វត្តក្សុងប្ាអាសនន
ន
។ យដ្ឋ
យននត្តាមរ

ៈសំបុប្ត្ យ

យនេះយៅយពបយប្កា

ើងមិនបានពនារយពបក្សំណត្់ 180 ម្ថៃយ ។ យ

។

សារយ

ើងយបើក្សប្បាក្ស់ រង្វាន់ ឈ្េះ
ន

ើងអាចផ្លលស់បូរការសយប្មចចិ
ត
ត្ត

យត្ើអ្ក្ស
ន សមាអត្មាសុន
ី បក្ស់យននត្យាង ូចយមតច?
ហាងបក្ស់ យននត្ប្ត្ូវខ្ត្សមាអត្មាសុីនបក្ស់ យននត្។ បុ គប
គ ិក្សបក្ស់ យននត្ក្ស៏សមាអត្មាសុីនបក្ស់ យននត្យៅយពប
ពួក្សយគដ្ឋក្ស់ សនលឹក្សយននត្ថែីផ្សងខ្ រ។
យត្ើក្សមែវ ិធី ូរស័ពរទ បស់យននត្រ ា WA នឹងបនត ំយណើរការ និងយធាើបចចបែនន
ភាពជាប្បចំខ្ រឬយ ?
ុ
បា /ចស ក្សមែវ ិធី ូ រស័ពទយនេះយៅខ្ត្ ំ យណើរការ។

យត្ើមំយុញ ៅខ្ត្អាចរក្សបានពិនសប្មាប់
យបើក្សរង្វាន់យៅក្សនងក្សមែ
វ ិធី ូរស័ពយទ នេះបានខ្ រឬយ ?
ុទ
ុ
បា /ចស អ្នក្សយៅខ្ត្អាចរក្សបានពិនុទ និង

ក្សពិនុយនេះបត
ទ
ូរ

ក្សរង្វាន់បាន។

យត្ើមំយុញ ៅខ្ត្អាចខ្ែក្សយមើបសនលឹក្សយននត្ខ្ បប្ត្ូវរង្វាន់ក្សងក្សមែ
វ ិធី ូរស័ពយទ នេះបានខ្ រឬយ ?
ុន
បា /ចស អ្នក្សយៅខ្ត្អាចខ្ែក្សយមើបសនលឹក្សយននត្យដ្ឋ

យប្បើ ក្សមែវ ិធី ូ រស័ពទរបស់យននត្រ ា WA បាន។
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