ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ
ਿੁਰੱਸਿਅਤ

ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ।
ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿੇਡ ਜਾਾਂ ਇਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੋਸਵਡ-19 ਤੋਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ, ਅਿੀ ਾਂ Everett (ਐਵਰੈਟ), Federal Way (ਫੈਡਰਲ ਵੇ), Spokane
(ਿਪੋਕੇਨ), Vancouver (ਵੈਨਕੂਵਰ), ਅਤੇ Yakima (ਯਾਸਕਮਾ) ਸਵੱਚ ਆਪਣੇ ਿੇਤਰੀ ਦਫ਼ਦਰਾਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਿੀ ਾਂ ਆਪਣੇ
ਹਵਾਈ-ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਿਟੋਰਾਾਂ, ਅਤੇ Olympia (ਓਲੰ ਪੀਆ) ਵਾਲੇ ਮੁੱਿ Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਹੁਣ ਵੀ Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਿੇਡ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਿਟੋਰਾਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਸਡੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਤੋਂ ਸਟਕਟਾਾਂ ਿਰੀਦ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਟਕਟਾਾਂ
ਸਿਰਫ ਦੂਜੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਦੀ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਿਰੀਦਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਜੇਤੂ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮਾਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇ ਮ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। $600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਜੇਤੂ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਾਂ ਸਟਕਟਾਾਂ ਵੇਚਣ
ਵਾਲੇ ਿਟੋਰਾਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। $601 ਤੋਂ $100,000 ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਾਮਾਾਂ ਲਈ, ਸਿਡਾਰੀ ਸਜੱਤਣ ਵਾਲੀ ਲਾਟਰੀ
ਸਟਕਟ ਨੂੰ Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭੇਜ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਸਟਕਟਾਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਕਵੇਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਇਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਾਂ
ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਵੈੱਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਸਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਿਾਰੀਆਾਂ ਸਟਕਟਾਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਤਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
$100,000 ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਦੀਆਾਂ ਸਟਕਟਾਾਂ ਦੇ ਜੇਤਾਾਂ ਨੂੰ Olympia (ਓਲੰ ਪੀਆ) ਅਤੇ ਮੁੱਿ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਿਮਾਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ Lottery Headquarters (ਲਾਟਰੀ ਹੈਡਕਵਾਰਟਰ) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Washington's Lottery ਿੇਡਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। Washington ਰਾਜ ਸਵੱਚ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Department of Health (ਸਿਹਤ ਸਵਭਾਗ) ਦੀ ਵੈੱਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਅਕਸਰ ਪੱਛੇ ਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 03.26.20 ਨਿੰ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਤਸੀ ੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾੀਂ ਨਿੰ ਬਿੰਦ ਜਕਉ ੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
Washington's Lottery ਨੇ ਿਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ ਨੂੰ ਇਿ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਿੁਰੱਸਿਅਤ
ਰੱਸਿਆ ਜਾ ਿਕੇ। ਅਿੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ-ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਿਟੋਰਾਾਂ, ਿਾਰੇ ਿੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਾਂ (Everett (ਐਵਰੈਟ), Federal Way
(ਫੈਡਰਲ ਵੇ), Spokane (ਿਪੋਕੇਨ), Vancouver (ਵੈਨਕੂਵਰ), ਅਤੇ Yakima (ਯਾਸਕਮਾ)), ਅਤੇ Olympia (ਓਲੰ ਪੀਆ)
ਦੇ ਮੁੱਿ Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
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ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਕ Washington's Lottery ਬਿੰਦ ਹੋਣ ਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਨਹੀ।ਾਂ ਅਿੀ ਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰੀਆਾਂ ਿੇਡਾਾਂ ਲਈ ਸਟਕਟਾਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਇਨਾਮ ਪਸਹਲਾਾਂ ਵਾਾਂਗ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿੰਦ ਰਜਹਣਗੇ?
ਿਾਰੇ ਿੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਿਟੋਰ ਬੰਦ ਹਨ। Olympia (ਓਲੰ ਪੀਆ) ਦਾ ਮੁੱਿ Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਦਫ਼ਤਰ
ਸਿਰਫ ਕਾਲਾਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕ ਪੱਤਰਾਾਂ ਲਈ ਿੁੱਲਹਾ ਹੈ। ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾੀਂ?
ਿੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤਕ ਕੋਈ ਿੇਵਾਵਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ। ਸਿਡਾਰੀ ਸਟਕਟਾਾਂ ਦੇਿਣ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਾਂ ਸਟਕਟਾਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ
ਿਟੋਰ ਲੱ ਭਣ ਲਈ Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਿਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਿਟੋਰਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਦਲ ਸਦੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਸਿਡਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਿਟੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇਿ ਲੈ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਟਕਟਾਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ
ਹੀ ਿਰੀਦਣੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਸਰਡੀਮ ਕਰਨੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਿਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਿਮਾਨ ਜਾਾਂ ਗੈਿ ਵਰਗੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਿਰੀਦਣ ਲਈ
ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਵ।ੋ ਕਈ ਿਟੋਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟਕਟਾਾਂ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ $600 ਜਾਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀਆਾਂ ਜੇਤੂ
ਸਟਕਟਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਹਣ ਵੀ ਇਨਾਮ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹਾਾਂ। ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਿਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਾਂ ਵੈੱਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੈਕਪੌਟ, ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਾਂ ਤਰੀਕਾਾਂ ਦੇਿ ਿਕਦੇ
ਹੋ।
ਕੀ ਖੇਡਾੀਂ ਾੀਂ ਇਨਾਮ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਜਮਆੀਂ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ?
ਇਿ ਿਮੇਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ।
ੇਤ ਆਪਣੇ ਇਨਾਮ ਜਕਿੰਨੀ ਲਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?
Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਿਟੋਰ $600 ਜਾਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਾਂ ਜੇਤੂ ਸਟਕਟਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਟੋਰ ਇਹਨਾਾਂ ਸਟਕਟਾਾਂ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਉਿੇ ਿਮੇਂ ਕਰ ਸਦੰਦੇ ਹਨ, ਸਬਲਕੁਲ ਪਸਹਲਾਾਂ ਵਾਾਂਗ। ਸਿਡਾਰੀ $601 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $100,000 ਦੀਆਾਂ ਜੇਤੂ ਸਟਕਟਾਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ
ਰਾਹੀ ਾਂ ਕਲੇ ਮ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। $100,000 ਜਾਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਾਂ ਸਟਕਟਾਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂਆਾਂ ਨੂੰ ਿੁਦ ਆ ਕੇ ਇਨਾਮ ਕਲੇ ਮ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ
ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਣ ਲਈ Olympia (ਓਲੰ ਪੀਆ) ਦੇ ਮੁੱਿ Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਤੂਆਾਂ ਕੋਲ
ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਕਲੇ ਮ ਕਰਨ ਲਈ 180 ਸਦਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਤੂ ਸਟਕਟ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ ਦਿਤਿਤ ਕਰਕੇ ਸਟਕਟ ਨੂੰ ਸਕਿੇ ਮਸਹਫੂਜ਼ ਜਗਹਾ ‘ਤੇ
ਰੱਿ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਿਾਡੇ ਿੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀ ਾਂ ਿੁੱਲਹ ਜਾਾਂਦੇ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ੇਕਰ ਕੋਈ ਜਖਡਾਰੀ ਕੋਈ ਅਜ ਹਾ ਇਨਾਮ ਜ ੱਤ ਾਵੇ ਜ ਸ ਦਾ ਸਟੋਰ ਭਗਤਾਨ ਨਹੀ ੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ?
Olympia (ਓਲੰ ਪੀਆ) ਦਾ ਮੁੱਿ Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਜੇਤੂ ਸਟਕਟਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਤੂਆਾਂ ਨੂੰ
ਸਟਕਟ ਦੇ ਸਪਛਲੇ ਪਾਿੇ ਦਿਤਿਤ ਕਰਕੇ ਸਪੱਛੇ ਸਦੱਤੀਆਾਂ ਸਹਦਾਈਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਤੂਆਾਂ ਕੋਲ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਕਲੇ ਮ
ਕਰਨ ਲਈ 180 ਸਦਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਤੂ ਸਟਕਟ ‘ਤੇ ਦਿਤਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟਕਟ ਨੂੰ ਸਕਿੇ ਮਸਹਫੂਜ਼ ਜਗਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਿ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ
ਤੱਕ ਿਾਡੇ ਿੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀ ਾਂ ਿੁੱਲਹ ਜਾਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਕਿੇ ਸਿਡਾਰੀ ਕੋਲ $100,000 ਜਾਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੇਤੂ ਸਟਕਟ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਿੁਦ ਆ ਕੇ
ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਕਲੇ ਮ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਣ ਲਈ Olympia (ਓਲੰ ਪੀਆ) ਦੇ ਮੁੱਿ Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੱਚ ਆ
ਿਕਦੇ ਹਨ।
ੇ ਜਟਕਟ ਨਿੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਭੇ ਣ ਦੀਆੀਂ ਕੀ ਜਹਦਾਇਤਾੀਂ ਹਨ?
ਤ
ਜੇਤੂਆਾਂ ਨੂੰ ਸਟਕਟ ਦੇ ਸਪੱਛੇ ਸਦੱਤੀਆਾਂ ਸਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟਕਟਾਾਂ ਨੂੰ ਇਿ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭੇਸਜਆ ਜਾ
ਿਕਦਾ ਹੈ: Washington Lottery Headquarters, P.O. Box 43050, Olympia, WA 98504-3050. Lottery
(ਲਾਟਰੀ) ਨੂੰ 180 ਸਦਨ ਦੀ ਿਮਾਾਂ ਿੀਮਾ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਸਟਕਟ ਸਮਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਮਾਾਂ-ਿੀਮਾ ਦੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਟਕਟ ਭੇਜਣਾ ਿਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।
ਕੀ ਮੈਨਿੰ ਪਰਮਾਜਣਤ ਡਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀ ੀਂ ਮੇਰੀ ਜਟਕਟ ਭੇ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਪਰਮਾਸਣਤ ਡਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਟਕਟ ਭੇਜ ਿਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਜੇਤੂਆਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸਟਕਟ ‘ਤੇ ਦਿਤਿਤ ਕਰਨੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਸਪਛਲਾ ਪਾਿਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਕੀ ਮੈਨਿੰ ਮੇਰੀ ਤ
ੇ ਜਟਕਟ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਭੇ ਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਤੂ ਸਟਕਟ ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਾਮ ਸਜੱਤਣ ਲਈ ਅਿਲੀ ਸਟਕਟ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ੇ ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ੇਤ ਜਟਕਟ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ੀਂ ਭੇ ਦਾ/ਦੀ ਹਾੀਂ, ਕੀ ਮੈਨਿੰ ਮੇਰੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਦੱਤੀ ਾਵੇਗੀ? ਾੀਂ
ਕ
ਜਿਰ ਕੀ ਮੈਨਿੰ ਤਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੱਲਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?
ਅਿੀ ਾਂ ਜੇਤੂ ਸਟਕਟਾਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਪਰੋਿੈਿ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਉਿ ਸਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀ ਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ੇਤ ਜਟਕਟ ਨਿੰ ਜਰਡੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾੀਂ-ਸੀਮਾ ਹੈ?
ਹਾਾਂ। Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ (ਡਰਾ ਗੇਮਾਾਂ ਲਈ) ਜਾਾਂ ਗੇਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ (ਿਕਰੈਚ ਸਟਕਟਾਾਂ ਲਈ) ਦੇ
180 ਸਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਤੂ ਸਟਕਟਾਾਂ ਸਮਲ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਤਾੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ੇਤ ਜਟਕਟ ਹੈ ੋ 180 ਜਦਨ ਪਰਾਣੀ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਂ ਤਸੀ ੀਂ ਡਾਕ ਪੱਤਰ ਨਿੰ ਖੋਲਹੋਗੇ ਤਾੀਂ
ਉਸ ਨਿੰ 180 ਾੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦਨ ਹੋ ਾਣਗੇ?
Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਸਟਕਟਾਾਂ ਿਮਾਾਂ-ਿੀਮਾ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਸਮਲ ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿਮਾਾਂ-ਿੀਮਾ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਕਈ
ਸਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਸਦਨ ਵਾਲੀ ਜਾਾਂ ਉਿੇ ਸਦਨ ਵਾਲੀ ਡਾਕ ਿੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਤਸੀ ੀਂ 180 ਜਦਨ ਦੀ ਸਮਾੀਂ ਸੀਮਾ ਜਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਇਿ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਅਪਾਤਕਾਲ ਸਨਯਮਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕਉਸਾਂ ਕ ਅਿੀ ਾਂ ਜੇਤੂ ਸਟਕਟਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਇਿ
ਲਈ ਅਿੀ ਾਂ 180 ਸਦਨ ਦੀ ਿਮਾਾਂ ਿੀਮਾ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਅਿੀ ਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਇਿ ਫੈਿਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਈਏ।
ਤਸੀ ੀਂ Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਦੀਆੀਂ ਵੈਂਜਡਿੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨਾੀਂ ਨਿੰ ਜਕਵੇਂ ਸਾਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਦੀਆਾਂ ਵੈਂਸਡੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਿਟੋਰਾਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਕਟਾਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੈਂਸਡੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨਾਾਂ ਦੀ ਿਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ WA Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਕਿੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਡੇ ਟ ਹੋਣਾ ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ?
ਹਾਾਂ, ਐਪ ਸਫਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੀ ਮੈਂ ਹਣ ਵੀ ਐਪ ਜਵੱਚ ਇਨਾਮਾੀਂ ਲਈ ਪਆਇਿੰਟ ਕਮਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾੀਂ?
ਹਾਾਂ, ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਾਮਾਾਂ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਮਾ ਅਤੇ ਸਰਡੀਮ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਮੈਂ ਹਣ ਵੀ ਐਪ ਜਵੱਚ ੇਤ ਜਟਕਟਾੀਂ ਨਿੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾੀਂ?
ਹਾਾਂ, ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਹੁਣ ਵੀ WA Lottery (ਲਾਟਰੀ) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਦਆਾਂ ਸਟਕਟਾਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।
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