ການຫລ້ີ ນຫວຍດ້ ວຍຄວາມ
ຮັບຜດຊອບໃນຊ່ ວງພະຍາດ
ໂຄວດ 19

ຮັກສາຊຸມຊົ ນພວກເຮົາໃຫ້ ປອດໄພ ແລະ ສຸ ຂະພາບດີ.
ສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົ ນແມ່ ນສ່ ງສໍາຄັ ນ. ມັ ນມີຄວາມສໍາຄັ ນຫລາຍກວ່ າເກມການແຂ່ ງຂັ ນ ຫລື
ລາງວັ ນໃດໆ. I
ເພື່ອເຮັ ດໃຫ້ ປະຊາຊົ ນປອດໄພ ຈາກພະຍາດໂຄວດ 19, ພວກເຮົາໄດ້ ປດຫ້ ອງການພາກພື້ນຂອງພວກເຮົາ ໃນເມືອງເອເວີ
ເຣັ ດ, ເຟີເດີລໍເວ, ສະໂປເກັ້ນ, ແວນຄູ ເວີ ແລະ ຍາກມາ. ພວກເຮົາຍັ ງໄດ້ ປດສະໜາມບນ ແລະ ຮ້ ານຂາຍເຄ່ື ອງ ແລະ
ຫ້ ອງການຫວຍລາງວັ ນໃຫຍ່ ໃນເມືອງໂອລມເປຍ. ພຽງແຕ່ ຊົ່ ວຄາວ.
ທ່ ານຍັ ງສາມາດຫລີ້ນຫວຍໄດ້ . ທ່ ານສາມາດຊື້ຫວຍໄດ້ ຈາກຮ້ ານຄ້ າຕ່ າງໆ ແລະ ຕູ້ ຂາຍເຄື່ອງຍ່ ອຍ. ທ່ ານຄວນຈະຊື້ຫວຍພຽງ
ແຕ່ ເມ່ື ອທ່ ານຊ້ື ລາຍການອ່ື ນໆ.
ຜູ້ ຊະນະສາມາດຮຽກເອົາລາງວັ ນຂອງຕົນໄດ້ ຢ່າງປອດໄພ. ຜູ້ ໄດ້ ລາງວັ ນທີ່ໜ້ ອຍກວ່ າ 600 ໂດລາ ສາມາດຮັ ບເອົາເງນລາງວັ ນ
ຂອງຕົນຢູ່ ຮ້ານຄ້ າ ທ່ີ ຂາຍຫວຍ. ສໍາລັ ບເງນລາງວັ ນ ແຕ່ 601 ໂດລາ ຫາ 100,000 ໂດລາ, ຜູ້ ຊ້ື ສາມາດສົ່ ງໃບຫວຍທ່ີ ຖືກລາ
ງວັ ນໄປຫາຫ້ ອງການຫວຍ. ຂໍ້ມູ ນວທີການສົ່ ງໃບຫວຍ ແມ່ ນຢູ່ ຂ້າງລຸ່ ມ ແລະ ເທ່ ງເວັ ບໄຊຂອງພວກເຮົາ. ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ເ
ຊັ ນໃສ່ ໃບຫວຍທັ ງໝົດ ກ່ ອນຈະນໍາສົ່ ງພວກມັ ນ. ຜູ້ ຖືກລາງວັ ນ ທ່ີ ມີໃບຫວຍ ມູ ນຄ່ າ 100,000 ໂດລາ ຫລື ຫລາຍກວ່ າ ຄວນ
ຈະໂທຫາຫ້ ອງການໃຫຍ່ ຫວຍ ເພື່ອກໍານົ ດເວລານັ ດພົ ບທີ່ຈະມາຫ້ ອງການໃຫຍ່ ໃນເມືອງໂອລມເປຍ ເພື່ອເອົາລາງວັ ນ.
ຂອບໃຈ ສໍາລັ ບການຫລ້ີ ນກັບ Washington's Lottery. ສໍາລັ ບຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ ກ່ ຽວກັບພະຍາດໂຄວດ 19 ໃນລັ ດວໍຊງຕັນ,
ກະລຸ ນາເຂົ້າເບ່ ງເວັ ບໄຊຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸ ກ .

ຄໍາຖາມທ່ີ ຖາມເລ່ື ອຍໆ ປັ ບປຸ ງທີ 03.26.20
ເປັ ນຫຍັງທ່ ານກໍາລັ ງປດຫ້ ອງການຕ່ າງໆຂອງທ່ ານ?
Washington's Lottery ໄດ້ ປດຫ້ ອງການພວກເຮົາ ເພື່ອເຮັ ດໃຫ້ ປະຊາຊົ ນ ແລະ ພະນັ ກງານມີຄວາມປອດໄພ. ພວກເຮົາໄ
ດ້ ປດສະໜາມບນ, ຫ້ າງຮ້ ານ, ຫ້ ອງການພາກພ້ື ນທັ ງໝົດ (ເມືອງເອເວີເຣັ ດ, ເຟີເດີລໍເວ, ສະໂປເກັ້ນ, ແວນຄູ ເວີ ແລະ ຍາກ
ມາ) ແລະ ຫ້ ອງການຫວຍໃຫຍ່ ໃນເມືອງໂອລມເປຍ. ພຽງແຕ່ ຊົ່ ວຄາວ.
ນັ້ ນໝາຍເຖງ Washington's Lottery ຈະກໍາລັ ງປດຕົວລົ ງນໍາແມ່ ນບ່ໍ ?
ບໍ່. ພວກເຮົາຍັ ງຄົ ງເຮັ ດວຽກ ແລະ ຂາຍໃບຫວຍ ສໍາລັ ບທຸ ກໆເກມການຫລີ້ນ. ການຈັ ບສະຫລາກລາງວັ ນຍັ ງຄົ ງເກີດຂ້
ນປົ ກກະຕ.

LAO (ພາສາລາວ) – LAO

ຫ້ ອງການທັງໝົດຈະຖືກປດບໍ່?
ຫ້ ອງການພາກພ້ື ນ, ຫ້ າງຮ້ ານ ແລະ ຫ້ າງຮ້ ານໃນສະໜາມບນໄດ້ ຖືກປດໂຕ. ຫ້ ອງການຫວຍໃຫຍ່ ໃນເມືອງໂອລມເປຍ ແມ່ ນ
ຈະເປີດໃຫ້ ມີການໂທລະສັ ບ ແລະ ສົ່ ງເມວຫາເທົ່ານັ້ ນ. ຖືກປດ ສໍາລັ ບປະຊາຊົ ນ.
ຂ້ ອຍສາມາດຮັບເອົາການບໍລການຫຍັງແນ່ ?
ຫ້ ອງການພາກພື້ນຈະບໍ່ໃຫ້ ບໍລການຫຍັ ງ ຂະນະທີ່ຍັ ງປດໂຕຢູ່ . ຜູ້ ຫລີ້ນສາມາດນໍາໃຊ້ ແອ໋ບໂທລະສັ ບຂອງຫ້ ອງການຫວຍ ແລະ
ເວັ ບໄຊ ເພ່ື ອກວດເບ່ ງໃບຫວຍ ແລະ ຊອກຫາຮ້ ານ ທ່ີ ຈະຂາຍໃບຫວຍ. ບາງຮ້ ານແມ່ ນໄດ້ ປ່ຽນໂມງຂອງເຂົາເຈ້ົ າ ສະນັ້ ນ
ຜູ້ ຫລີ້ນ ຄວນຈະກວດເບ່ ງຊົ່ ວໂມງເຮັ ດວຽກຂອງຮ້ ານ. ທ່ ານຄວນຈະຊື້ ຫລື ແລກຊື້ໃບຫ້ ວຍ ພຽງແຕ່ ເວລາ ຊື້ສ່ ງຂອງ ເຊັ່ ນອາ
ຫານ ແລະ ແກສ. ຮ້ ານສ່ ວນຫລາຍຍັ ງຂາຍ ແລະ ກວດໃບຫວຍ ແລະ ຊ້ື ໃບຫວຍຊະນະລາງວັ ນ ມູ ນຄ່ າ 600 ໂດລາ ຫລື ຫລຸ ດ
ນັ້ ນ.
ຫ້ ອງການຫວຍ ຍັງເຮັດການຈັ ບສະຫລາກຊງລາງວັ ນໃບຫວຍບໍ່?
ແມ່ ນແລ້ ວ. ທ່ ານສາມາດເບ່ ງແຈັ ກພອດປະຈຸ ບັ ນ, ຕົວເລກຊະນະລາງວັ ນປະຈຸ ບັ ນ ແລະ ມ້ື ຈັ ບສະຫລາກໃບຫວຍ ເທ່ ງແອ໋ບໂທ
ລະສັ ບ ຫລື ເວັ ບໄຊຂອງພວກເຮົາ.
ມີການປ່ ຽນແປງເກມ ຫລື ກໍານົ ດການຈັ ບສະຫລາກຫວຍບ່ໍ ?
ຕອນນີ້, ຍັ ງບໍ່ມີການປ່ ຽນແປງ.
ໄວປານໃດ ທີ່ຜູ້ ຊະນະລາງວັ ນສາມາດເອົາເງນລາງວັ ນຂອງເຂົາເຈົ້າ?
ຮ້ ານຂາຍຫວຍຕ່ າງໆຈະຈ່ າຍເງນໃບຫວຍທ່ີ ຊະນະລາງວັ ນ ມູ ນຄ່ າ 600 ໂດລາ ຫລື ຫລຸ ດນັ້ ນ. ຮ້ ານຄ້ າຈະຈ່ າຍໃບຫວຍ
ເຫລົ່ານີ້ທັ ນທີ່ ຄືກັບແຕ່ ກ່ ອນ. ຜູ້ ຫລີ້ນສາມາດຮຽກເງນໃບຫວຍທີ່ຖືກລາງວັ ນ ແຕ່ 601 ໂດລາ ຫາ 100,000 ໂດລາ ຜ່ ານ
ທາງເມວ. ຜູ້ ຖືກລາງວັ ນ ທ່ີ ມີໃບຫວຍ ມູ ນຄ່ າ 100,000 ໂດລາ ຫລື ຫລາຍກວ່ າ ຄວນຈະໂທຫາຫ້ ອງການໃຫຍ່ ຫວຍ ໃນເມືອງ
ໂອລມເປຍ ເພື່ອນັ ດພົ ບ ມາເອົາເງນລາງວັ ນດ້ ວຍຕົວເອງ ຜູ້ ຊະນະມີເວລາ 180 ວັ ນໃນການຮຽກເອົາເງນລາງວັ ນ. ຜູ້ ຊະນະ
ລາງວັ ນ ອາດຈະເຊັ ນໃສ່ ດ້ານຫລັ ງຂອງໃບຫວຍ ແລະ ຮັ ກສາໃບຫວຍໄວ້ ໃນສະຖານທ່ີ ປອດໄພ ຈົ ນກວ່ າຫ້ ອງການພາ
ກພື້ນພວກເຮົາຈະເປີດ.
ແມ່ ນຫຍັງຈະເກີດຂ້ ນ ຖ້ າຜູ້ ຫລ້ີ ນຊະນະລາງວັ ນ ທ່ີ ຮ້ ານບ່ໍ ສາມາດຈ່ າຍເງນໃຫ້ ໄດ້ ?
ຫ້ ອງການຫວຍໃຫຍ່ ໃນເມືອງໂອລມເປຍ ຈະດໍາເນີນການຕາມເມວໄປສະນີ ສໍາລັ ບໃບຫວຍທີ່ຊະນະລາງວັ ນທີ່ສົ່ ງມາ. ຜູ້ ຊະນ
ະຄວນຈະເຊັ ນຢູ່ ດ້ານຫລັ ງຂອງໃບຫວຍ ແລະ ປະຕບັ ດຕາມຄໍາແນະນໍາຢູ່ ດ້ານຫລັ ງ. ຜູ້ ຊະນະມີເວລາ 180 ວັ ນໃນການຮຽກເອົາ
ເງນລາງວັ ນ. ຜູ້ ຊະນະລາງວັ ນ ອາດຈະເຊັ ນໃສ່ ດ້ານຫລັ ງຂອງໃບຫວຍ ແລະ ຮັ ກສາໃບຫວຍໄວ້ ໃນສະຖານທີ່ປອດໄພ ຈົ ນກວ່ າ
ຫ້ ອງການພາກພ້ື ນພວກເຮົາຈະເປີດ. ຖ້ າຜູ້ ຖືກລາງວັ ນ ທ່ີ ມີໃບຫວຍ ມູ ນຄ່ າ 100,000 ໂດລາ ຫລື ຫລາຍກວ່ ານັ້ ນ, ເຂົາເຈ້ົ າຄ
ວນຈະໂທຫາຫ້ ອງການໃຫຍ່ ຫວຍ ໃນເມືອງໂອລມເປຍ ເພື່ອນັ ດພົ ບ ມາເອົາເງນລາງວັ ນດ້ ວຍຕົວເອງ
ຄໍາແນະນໍາຫຍັງ ສໍາລັ ບການສົ່ງໄປສະນີໃນໃບຫວຍຊະນະລາງວັ ນ?
ຜູ້ ຊະນະຄວນປະຕບັ ດຕາມຄໍາແນະນໍາຢູ່ ດ້ານຫລັ ງຂອງໃບຫວຍ. ໃບຫວຍສາມາດຖືກສົ່ ງຜ່ ານໄປສະນີຫາ: Washington
Lottery Headquarters, P.O. Box 43050, Olympia, WA 98504-3050. ຫ້ ອງການຫວຍ ຕ້ ອງໄດ້ ຮັບໃບຫວຍ
ກ່ ອນມ້ື ໝົດກໍານົ ດ 180 ວັ ນ. ມັ ນບ່ໍ ດີປານໃດ ທ່ີ ຈະເອົາຫວຍໄວ້ ໃນໄປສະນີ ກ່ ອນມ້ື ໝົດກໍານົ ດ.
ຂ້ ອຍຄວນຈະສົ່ງໃບຫວຍຂອງຂ້ ອຍທາງໄປສະນີທີ່ມີການຢັ້ງຢືນບໍ່?
ທ່ ານສາມາດສົ່ ງໃບຫວຍ ໂດຍໄປສະນີທ່ີ ຖືກຢັ້ ງຢືນ ແຕ່ ບ່ໍ ຈໍາເປັ ນ, ຜູ້ ຊະນະຕ້ ອງໄດ້ ເຊັ ນໃສ່ ໃນໃບຫວຍຂອງຕົນ ແລະ ຕ່ື ມຂ້ໍ ມູ ນ
ດ້ ານຫລັ ງ ກ່ ອນສົ່ ງໄປສະນີ.
ຂ້ ອຍຄວນຈະຖ່ າຍຮູ ບຂອງໃບຫວຍທ່ີ ຊະນະລາງວັ ນ ກ່ ອນຂ້ ອຍສົ່ງມັ ນບ່ໍ ?
ທ່ ານສາມາດຖ່ າຍຮູ ບໃບຫວຍທີ່ຊະນະລາງວັ ນຂອງທ່ ານ ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການ. ທ່ ານຕ້ ອງມີໃບຫວຍແທ້ ເພື່ອຊະນະລາງວັ ນ.
ຖ້ າຂ້ ອນສົ່ງໃບຫວຍຊະນະລາງວັ ນຂອງຂ້ ອຍທາງໄປສະນີ, ເງນທີ່ຂ້ ອຍຊະນະຈະຖືກສົ່ງຫາຂ້ ອຍທັນທີ່ເລີຍບໍ່? ຫລື ຂ້ ອຍຕ້ ອງໄດ້
ລໍຖ້ າຈົ ນກວ່ າທ່ ານຈະເປີດ?
ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນໃບຫວຍທີ່ຊະນະລາງວັ ນ ທາງເມວ. ນັ້ ນຈະບໍ່ມີການປ່ ຽນແປງ.
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ມີມື້ໝົດກໍານົ ດບໍ່ ສໍາລັ ບການແລກເອົາລາງວັ ນໃບຫວຍຊະນະລາງວັ ນ?
ມີ. ຫ້ ອງການຫວຍຕ້ ອງຮັ ບເອົາໃບຫວຍຊະນະລາງວັ ນ ພາຍໃນ 180 ວັ ນຂອງມ້ື ຈົ ກສະຫລາກໃບຫວຍ (ສໍາລັ ບຈົ ກສະຫລາກໃບ
ຫວຍ) ຫລື ການປດການຫລີ້ນ (ສໍາລັ ບ ຫວຍ ຂູ ດ).
ແມ່ ນຫຍັງຖ້ າຂ້ ອຍມີໃບຫວຍຊະນະລາງວັ ນ ທ່ີ ບ່ໍ ມີອາຍຸຮອດ 180 ວັ ນ ຫລື ຫລາຍກວ່ າ, ແຕ່ ແມ່ ນ 180 ວັ ນ ຫລື ຫລາຍກວ່ າ
ໃນເວລາ ທີ່ທ່ ານເປີດຢູ່ໃນເມວ?
ຫ້ ອງການຫວຍ ຕ້ ອງໄດ້ ຮັບໃບຫວຍຊະນະລາງວັ ນ ກ່ ອນມ້ື ໝົດກໍານົ ດ. ຜູ້ ຫລ້ີ ນຫລາຍທ່ ານໄດ້ ໃຊ້ ບໍລການໄປສະນີແບ
ບສົ່ ງໝົດຄືນ ຫລື ສົ່ ງໃນມື້ດຽວ ຖ້ າມື້ໝົດກໍານົ ດເຂົ້າໄປໃກ້ .
ທ່ ານຈະຂະຫຍາຍເວລາມື້ໝົດກໍານົ ດ 180 ວັ ນບໍ່?
ການປ່ ຽນແປງນ້ີ ຕ້ ອງມີລະບຽບສຸ ກເສີນ. ເນ່ື ອງຈາກພວກເຮົາໄດ້ ຈ່າຍເງນໃບຫວຍຖືກລາງວັ ນ ຜ່ ານທາງໄປສະນີ, ພວກເຮົາ
ບໍ່ໄດ້ ຂະຫຍາຍເວລາມື້ໝົດກໍານົ ດ 180 ວັ ນ. ພວກເຮົາອາດຈະປ່ ຽນການຕັດສນນີ້ ຫລັ ງຈາກນີ້.
ທ່ ານເຮັດຄວາມສະອາດຕູ້ ຂາຍຫວຍແນວໃດ?
ຮ້ ານຄ້ າຕ້ ອງໄດ້ ເຮັ ດຄວາມສະອາດຕູ້ ຂາຍຫວຍ. ພະນັ ກງານຫວຍ ຍັ ງເຮັ ດຄວາມສະອາດຕູ້ ຂາຍຫວຍ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າປ່ ຽນໃບ
ຫວຍຕ່ າງໆ.
ແອ໋ບໂທລະສັບຫວຍ WA ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ ແລະ ຖືກອັ ບເດດປົ ກກະຕບໍ່?
ແມ່ ນແລ້ ວ, ແອັ ບຈະຍັ ງເຮັ ດວຽກປົ ກກະຕ.
ຂ້ ອຍຍັງສາມາດຫາຄະແນນ ເພ່ື ອເງນລາງວັ ນໃນແອ໋ບນ້ີ ໄດ້ ບ່ໍ ?
ແມ່ ນແລ້ ວ, ທ່ າຍຍັ ງສາມາດຫາເງນ ແລະ ແລກປ່ ຽນຄະແນນ ເອົາລາງວັ ນໄດ້ .
ຂ້ ອຍຍັງສາມາດກວດໃບຫວຍຊະນະລາງວັ ນໃນແອ໋ບໄດ້ ບ່ໍ ?
ແມ່ ນແລ້ ວ, ທ່ ານຍັ ງສາມາດກວດໃບຫວຍລາງວັ ນ ນໍາໃຊ້ ແອ໋ບໂທລະສັ ບຫວຍ WA ໄດ້ .
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