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நமது சமூகத்தத ஆர ோக்கியமோகவும் 

போதுகோப்போகவும் தைக்கிறது. 
 

மக்களின் ஆர ோக்கியமும் போதுகோப்பும் முக்கியமோனது. எந்த விளளயோடட்ு 

அல்லது ப ிளையும்விட இளை மிக முக்கியமோனது. 

மக்களள COVID-19 இடமிருந்து பத்தி ப்படுத்த, எவைவ ட், ஃவபட ல் ரை, 

ஸ்ரபோகோன், ைோன்கூை  ்மற்றும் யகிமோவில் உள்ள எங்கள் பி ோந்திய  

அலுைலகங்களள நோங்கள் மூடியுள்ரளோம். ரமலும் எங்களது விமோன நிளலய 

மற்றும் பல்முளன விற்பளனளமயக் (mall) களடகளளயும்  மற்றும் ஒலிம்பியோவில் 

உள்ள பி தோன லோட்ட ி அலுைலகத்ளதயும் நோங்கள் மூடியுள்ரளோம். இது 

தற்கோலிகமோனது மடட்ுரம. 

இருந்தும் உங்களோல் லோட்ட ி விளளயோட முடியும். நீங்கள் களடகளிலும்  விற்பளன 

எந்தி ங்களிலும் சீடட்ுகளள ைோங்கமுடியும். ரைறு வபோருடக்ள் ைோங்கும்ரபோது 

மடட்ுரம நீங்கள் சீடட்ுகளள ைோங்கரைண்டும். 

வைற்றியோள க்ள் தங்கள் ப ிசுகளள போதுகோப்போகக் ரகோ முடியும். $600 க்குக் கீழ் 

வபற்றுள்ள வைற்றியோள க்ள் தங்கள் ப ிளை லோடட் ி சீடட்ுகள் விற்கும் களடகளில் 

வபற்றுக்வகோள்ளலோம். $601 முதல் $100,000 உள்ள ப ிசுகளுக்கு, வைற்றியோள க்ள் 

வைற்றிவபற்ற சீடட்ுகளள லோட்டருக்கு அஞ்ைல் வைய்யரைண்டும். எப்படி சீடட்ுகளள 

அஞ்ைல் வைய்ைது என்ற விப ம் கீரழயும் எங்கள் இளணயதளத்திலும் 

உள்ளது. அனுப்பும்முன் அளனதத்ு சீடட்ுகளிலும் நீங்கள் ளகவயோப்பமிடரைண்டும். 

$100,000 அல்லது அதிகம் வைன்ற வைற்றியோள க்ள் லோட்ட ி தளலளம 

அலுைலகத்ளத அளழதத்ு ஒலிம்பியோவில் உள்ள பி தோன அலுைலகத்துக்கு ைந்து 

ப ிளைப் வபறுைதற்கு ரந ம் ஒதுக்கிக்வகோள்ள ரைண்டும். 

COVID-19 சமயத்தில் 

ஓ  ்பபோறுப்போன 

விதையோட்டு 
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Washington's Lottery (ைோஷிங்டனின் லோட்ட ி) விளளயோடுைதற்கு நன்றி. ைோஷிங்டன் 

மோகோணத்தில் COVID-19 போதிப்பு பற்றிய ரமலும் தகைல்களுக்கு, தயவுவைய்து 

Department of Health -ன் இளணயதளதத்ுக்கு ைருளகத வும். 

 

அடிக்கடி ரகடக்ப்படும் ரகை்விகை் 03.26.20 

அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது 

நீங்கை் ஏன் உங்கை் அலுைலகங்கதை மூடுகிறீ க்ை்? 

Washington's Lottery (ைோஷிங்டனின் லோட்ட ி) வபோதுமக்கள் மற்றும் தனது 

பணியோள க்ளின் போதுகோப்ளபப் ரபண தனது அலுைலகங்களள மூடியுள்ளது. 

நோங்கள் எங்களது விமோன நிளலய மற்றும் பல்முளன விற்பளனளமயக் 

களடகளளயும், அளனதத்ு பி ோந்திய அலுைலகங்கள் (எவைவ ட், ஃவபட ல் ரை, 

ஸ்ரபோகோன், ைோன்கூை  ்மற்றும் யகிமோ) மற்றும் ஒலிம்பியோவிலுள்ள பி தோன 

லோட்ட ி அலுைலகத்ளதயும் மூடியுள்ரளோம். இது தற்கோலிகமோனது மடட்ுரம. 

இதற்கு அ த்்தம் Washington's Lottery (ைோஷிங்டன் லோட்ட ி) நிறுத்தப்படப் 

ரபோகிறதோ? 

இல்ளல. நோங்கள் இப்ரபோதும் பணியோற்றிக்வகோண்டும் அளனதத்ு 

விளளயோடட்ுகளுக்குமோன சீடட்ுகளள விற்றுக்வகோண்டும் இருக்கிரறோம். 

குலுக்கல்கள் ைழக்கம்ரபோல நடக்கின்றன. 

அதனத்து அலுைலகங்களும் மூடப்படுமோ? 

அளனதத்ு பி ோந்திய அலுைலகங்கள், பல்முளன விற்பளனளமயக் களடகள் 

மற்றும் விமோன நிளலயக் களடகள் மூடப்படட்ுள்ளன. ஒலிம்பியோவிலுள்ள பி தோன 

லோட்ட ி அலுைலகம் அளழப்புகள் மற்றும் அஞ்ைலுக்கு மடட்ுரம. வபோதுமக்களுக்கு 

மூடப்பட்டிருக்கும். 

எந்த ரசதைகதை நோன் பபறமுடியும்? 

மூடப்பட்டிருக்கும்ரபோது பி ோந்திய அலுைலகங்கள் எந்தை ்ரைளைகளளயும் 

அளிக்கோது. விளளயோடுரைோ  ்லோட்ட ியின் அளலரபசி வையலிளய 

மற்றும் இளணயதளத்ளத சீடட்ுகளள ரைோதிக்கவும் மற்றும் லோட்ட ி சீடட்ுகளள 

விற்கும் களடகளளக் கண்டறியவும் பயன்படுத்தலோம். சில களடகள் அை க்ளது 

ரைளல ரந த்ளத மோற்றியுள்ளன .் எனரை விளளயோடுரைோ  ்களடகளின் ரைளல 

ரந த்ளத ை ிபோ த்த்ுக் வகோள்ளவும். நீங்கள் உணவு மற்றும் எ ிவபோருள் ரபோன்ற 

வபோருடக்ளள ைோங்கும்ரபோது மடட்ுரம சீடட்ுகளள ைோங்கரைோ அல்லது மீடக்ரைோ 

ரைண்டும்.  வபரும்போலோன களடகள் இன்னும் சீடட்ுகளள விற்கவும் ரைோதிக்கவும் 

வைய்ைரதோடு $600 அல்லது அதற்குக் குளறைோக வைற்றிவபற்ற சீடட்ுகளுக்கு பணம் 

வைலுதத்ுகிறோ க்ள். 
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லோட்ட ி இன்னும் குலுக்கல்கதை நடத்துகிறதோ? 

ஆம். தற்ரபோளதய ஜோக்போடக்ள், வைற்றிவபறும் எண்கள் மற்றும் குலுக்கல் 

ரததிகளள எங்களது அளலரபசி வையலி அல்லது இளணயதளத்தில் போ க்்கலோம். 

விதையோட்டுகை் அல்லது குலுக்கல் ரந ங்கைில் ஏரதனும் மோற்றம் உை்ைதோ? 

இப்ரபோளதக்கு, எந்த மோற்றங்களும் இல்ளல. 

எை்ைைவு வித ைோக பைற்றியோை க்ை் தங்கைது ப ிசுகதைப் பபறமுடியும்? 

லோட்ட ி களடகள் $600 அல்லது அதற்குக் குளறைோன மதிப்புள்ள வைற்றிவபற்ற 

சீடட்ுகளுக்கு வதோளகளய அளிக்கின்றன. எப்ரபோதும் ரபோல, களடகள் இந்த 

சீடட்ுகளுக்கு உடனடியோக வைலுதத்ுகின்றன. விளளயோடுரைோ  ்$601 முதல் $100,000 

ைள யிலோன வைற்றிவபற்ற சீடட்ுகளுக்கோன வதோளகளய அஞ்ைம் மூலம் 

ரகோ லோம். $100,000 அல்லது அதிகம் வைன்ற வைற்றியோள க்ள் ஒலிம்பியோவில் 

உள்ள பி தோன லோட்ட ி தளலளம அலுைலகத்ளத அளழதத்ு ரந டியோக ப ிளைப் 

வபறுைதற்கு ரந ம் ஒதுக்கிக்வகோள்ள ரைண்டும். வைற்றியோள க்ள் ப ிளைப் வபற 

180 நோடக்ள் அைகோைம் உண்டு. வைற்றியோள க்ள் சீட்டின் பின்புறம் 

ளகவயோப்பமிடட்ு எங்கள் பி ோந்திய அலுைலகங்கள் திறக்கப்படும்ைள  சீடள்ட 

பத்தி மோன இடத்தில் ளைத்திருக்க ரைண்டும். 

விதையோடுபை ் கதடயினோல் பசலுத்த முடியோத ஒரு ப ிதச பைன்றோல் என்ன 

நடக்கும்? 

அஞ்ைலில் அனுப்பப்பட்ட வைற்றிவபற்ற சீடட்ுகளள ஒலிம்பியோவில் உள்ள லோட்ட ி 

அலுைலகம் ளகயோளும். வைற்றியோள க்ள் சீட்டின் பின்புறம் ளகவயோப்பமிடட்ு 

பின்புறம் வகோடுக்கப்படட்ுள்ள அறிவுறுதத்ல்களளப் பின்பற்ற ரைண்டும். 

வைற்றியோள க்ள் ப ிளைப் வபற 180 நோடக்ள் அைகோைம் உண்டு. வைற்றியோள க்ள் 

சீட்டின் பின்புறம் ளகவயோப்பமிடட்ு எங்கள் பி ோந்திய அலுைலகங்கள் 

திறக்கப்படும்ைள  சீடள்ட பதத்ி மோன இடத்தில் ளைத்திருக்க ரைண்டும். $100,000 

அல்லது அதிகம் வைன்ற வைற்றியோள க்ள் ஒலிம்பியோவில் உள்ள பி தோன லோட்ட ி 

தளலளம அலுைலகத்ளத அளழதத்ு ரந டியோக ப ிளைப் வபறுைதற்கு ரந ம் 

ஒதுக்கிக்வகோள்ள ரைண்டும். 

பைற்றிபபற்ற சீட்டிதன அஞ்சல் பசய்யும் ைழிமுதறகை் என்ன? 

வைற்றியோள க்ள் சீட்டின் பின்புறம் வகோடுக்கப்படட்ுள்ள அறிவுறுத்தல்களளப் 

பின்பற்ற ரைண்டும். சீடட்ுகளள அஞ்ைல் வைய்யரைண்டிய முகை ி: Washington 

Lottery Headquarters, P.O. Box 43050, Olympia, WA 98504-3050. 180 நோள் 

கோலக்வகடுவுக்கு முன்போக லோட்ட ிக்கு சீடள்ட அனுப்பரைண்டும். கோலக்வகடு 

முடியும் ரந த்தில் சீடள்ட அஞ்ைல் வைய்ைது ை ியோய் இருக்கோது.  
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சோன்றைிக்கப்பட்ட அஞ்சலில் எனது சீடத்ட நோன் அஞ்சல் பசய்யலோமோ? 

நீங்கள் உங்கள் சீடள்ட ைோன்றளிக்கப்பட்ட அஞ்ைலில் அனுப்பலோம், ஆனோல் அது 

அைசியமில்ளல. வைற்றியோள க்ள் அஞ்ைல் அனுப்பும்முன் அை க்ளது சீட்டில் 

ளகவயோப்பமிடட்ு பின்புறதள்த நி ப்பரைண்டும். 

எனது சீடத்ட அஞ்சல் அனுப்பும் முன்போக நோன் படபமடுத்துக்பகோை்ை 

ரைண்டுமோ? 

நீங்கள் விரும்பினோல் உங்கள் வைற்றிவபற்ற சீடள்ட ஒரு படம் 

எடுதத்ுக்வகோள்ளலோம். ப ிளை வைல்ல உங்களிடம் உண்ளமயோன சீடட்ு 

இருக்கரைண்டும். 

எனது பைற்றிபபற்ற சீடத்ட நோன் அஞ்சல் பசய்தோல், உடனடியோக எனது ப ிசு 

அனுப்பப்படுமோ? அல்லது நோன் நீங்கை் திறக்கும்ைத  கோத்திருக்க 

ரைண்டுமோ? 

நோங்கள் வைற்றிவபற்ற சீடட்ுகளள அஞ்ைலில் வையல்முளறப்படுதத்ுகிரறோம். அதில் 

மோற்றமில்ளல. 

பைற்றிபபற்ற சீடட்ுக்கு ப ிசுபபற கோலக்பகடு உை்ைதோ? 

ஆம். லோட்ட ி குலுக்கல் ரததியிலிருந்து (குலுக்கல் விளளயோடட்ுகளுக்கு) அல்லது 

விளளயோடட்ு முடிந்ததிலிருந்து ( ரதய்ப்பு சீடட்ுகளுக்கு) 180 நோடக்ளுக்குள் 

வைற்றிவபற்ற சீடட்ுகளளப் வபறரைண்டும். 

என்னிடம் 180 நோட்கை் ஆகோத பைற்றிபபற்ற சீடட்ு இருந்து, ஆனோல் நீங்கை் 

அஞ்சதலத் திறக்க 180 நோட்கை் அல்லது அதற்குரமல் ஆனோல் என்ன ஆகும்? 

கோலக்வகடுவுக்கு முன்போக லோட்ட ி வைற்றிவபற்ற சீடட்ுகளளப் வபறரைண்டும். 

கோலக்வகடு வநருங்கும்ரபோது, பல விளளயோட்டோள க்ள் ஓ ி வு அல்லது அரதநோள் 

அஞ்ைல் ரைளைகளளப் பயன்படுதத்ுகிறோ க்ள். 

நீங்கை் 180 நோை் கோலக்பகடுதை நீட்டிக்கிறீ க்ைோ? 

இந்த மோற்றதத்ுக்கு அைை  விதிகள் ரதளைப்படும். நோங்கள் வைற்றிவபற்ற 

சீடட்ுகளுக்கு அஞ்ைல்ைழி பணம் வைலுதத்ுைதோல், 180 நோள் கோலக்வகடுளை நோங்கள் 

நீட்டிக்கவில்ளல. இந்த முடிளை நோங்கள் பின்ன  ்மோற்றக்கூடும். 

லோட்ட ி விற்பதன எந்தி ங்கதை நீங்கை் எை்ைோறு சுத்தப்படுத்துகிறீ க்ை்? 

களடகள் லோட்ட ி விற்பளன எந்தி ங்களள சுத்தப்படுத்த ரைண்டும். லோட்ட ி 

பணியோள க்ளும் சீடட்ுகளள மோற்றும்ரபோது விற்பளன எந்தி ங்களள சுத்தம் 

வைய்கிறோ க்ள். 

WA Lottery அதலரபசி பசயலி பதோட ்ந்து பசயலில் ரைதல பசய்தபடி 

தைறோமல் புதுப்பிக்கப்படுகிறதோ? 

ஆம். வையலி இப்ரபோதும் ரைளலவைய்கிறது. 



TAMIL (தமிழ்) – TA 

பசயலில் ப ிசுகளுக்கு நோன் புை்ைிகதை ஈட்டமுடியுமோ? 

ஆம். உங்களோல் ப ிசுகளுக்கோன புள்ளிகளள ஈட்டவும் மீடக்வும் முடியும். 

பசயலியில் இப்ரபோதும் நோன் பைற்றிபபற்ற சீடட்ுகதை ச ிபோ க்்க முடியுமோ? 

ஆம். உங்களோல் WA Lottery அளலரபசி வையலிளயப் பயன்படுத்தி இப்ரபோதும் 

ரைோதிக்கமுடியும். 


