การซือ
้ สลากด้วยสำนึกรับ
ผิดชอบในช่วงการระบาด
ของ COVID-19

เพือ
่ ทำให้ชม
ุ ชนของเรามีสข
ุ ภาพดีและปลอดภัยตลอดไป
สุขภาพและความปลอดภัยของผู้คนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสำคัญเหนือกว่าสลากหรือรางวัลใดๆ
เพื่อให้ผู้คนปลอดภัยจากการระบาดของ COVID-19 เราจึงปิดสำนักงานภูมิภาคในEverett, Federal Way,
Spokane, Vancouver และ Yakima
นอกจากนี้เรายังปิดสนามบินและห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงสำนักงานสลากกินแบ่งหลักในโอลิมเปียอีกด้วย
ซึ่งปิดเป็นการชั่วคราวเท่านัน
้
คุณยังสามารถซื้อสลากได้ตามปกติ คุณสามารถซื้อจากร้านค้าและตู้จำหน่ายสลากอัตโนมัติได้
ขอแนะนำให้คุณซื้อสลากในช่วงที่คุณออกไปช้อปเท่านั้น
ผู้ถูกรางวัลสามารถรับเงินรางวัลได้โดยไม่ต้องเสี่ยงจากการระบาดของโรค ผู้ที่ถูกรางวัลมูลค่าน้อยกว่า 600
เหรียญสหรัฐฯ สามารถเดินทางไปรับเงินรางวัลที่ร้านค้าทีจ
่ ำหน่ายสลากได้ สำหรับรางวัลที่มม
ี ูลค่าตั้งแต่ 601 ถึง
100,000 เหรียญสหรัฐฯ นั้น ผู้ซื้อสามารถส่งสลากที่ถูกรางวัลให้กับสำนักงานสลากผ่านทางไปรษณีย์ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการส่งสลากทางไปรษณีย์อยู่ด้านล่างและบนเว็บไซต์ของเรา คุณต้องเซ็นชื่อบนสลากทุกฉบับก่อ
นส่งผ่านทางไปรษณีย์ ขอแนะนำให้ผู้ถูกรางวัลสลากที่มม
ี ูลค่าตั้งแต่ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ
ขึ้นไปโทรศัพท์ติดต่อไปที่สำนักงานใหญ่สลากกินแบ่งเพื่อนัดจัดการหมายเพื่อเดินทางมาที่สำนักงานใหญ่ในโอลิ
มเปียเพื่อรับเงินรางวัล
ขอขอบคุณที่อุดหนุน Washington's Lottery สำหรับข้อมูลเพิม
่ เติมเกี่ยวกับ COVID-19 ในWashington
Stateโปรดเยีย
่ มชมเว็บไซต์ของ กระทรวงสุขภาพ

คำถามที่พบบ่อยปรับปรุงเมือ
่ วันที่ 03.26.20
ทำไมคุณปิดสำนักงานสาขาของคุณ?
Washington's Lottery ปิดสำนักงานสาขาของเราเพื่อให้แน่ใจว่าสาธารณชนและพนักงานของเราปลอดภัย
เราได้ปิดร้านจำหน่ายสลากที่สนามบินและห้างสรรพสินค้า รวมถึงสำนักงานภูมิภาคทุกแห่ง (Everett, Federal
Way, Spokane, VancouverและYakima) และสำนักงานสลากหลักในOlympia
ซึ่งปิดเป็นการชั่วคราวเท่านัน
้
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นัน
่ หมายความว่า Washington's Lottery กำลังจะปิดทำการใช่หรือไม่?
ไม่ใช่ เรายังคงทำงานและจำหน่ายสลากสำหรับเกมเดินพันทุกชนิด การออกรางวัลนั้นดำเนินการตามปกติ
จะมีการปิดสำนักงานทัง้ หมดหรือไม่?
สำนักงานภูมิภาคและร้านค้าในห้างสรรพสินค้าและที่สนามบินทั้งหมดปิดทำการ
สำนักงานหลักในโอลิมเปียเปิดให้บริการเฉพาะการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์และไปรษณีย์เท่านั้น
ซึ่งปิดทำการสำหรับประชาชนทั่วไป
ฉันจะได้รบ
ั บริการอะไรบ้าง?
สำนักงานภูมิภาคไม่เปิดให้บริการในขณะปิดทำการ
ผู้เล่นสามารถใช้แอปโทรศัพท์มือถือและ เว็บไซต์ ของสำนักงานสลากเพื่อตรวจสอบสลากและค้นหาร้านค้าที่จำห
น่ายสลากกินแบ่งได้ ร้านค้าบางแห่งได้เปลี่ยนแปลงเวลาทำการ
ดังนั้นผู้เล่นควรตรวจสอบเวลาทำการของร้านค้าก่อน
ขอแนะนำให้ซื้อสลากหรือทำการขึ้นเงินเฉพาะตอนที่คุณซื้อสิ่งต่างๆ เช่น ซื้ออาหารหรือเติมน้ำมันรถ เป็นต้น
ร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงจำหน่ายและรับซื้อสลาก แรงมถึงจ่ายเงินรางวัลให้กับสลากที่ถูกรางวัลมูลค่าไม่เกิน 600
ดอลลาร์สหรัฐฯ
สำนักงานสลากยังคงออกสลากตามปกติใช่หรือไม่?
ใช่ คุณจะพบกับรางวัลแจ็กพอต ณ ปัจจุบัน
รวมถึงเลขที่ออกรางวัลและวันที่ออกรางวัลบนแอปโทรศัพท์มือถือหรือบนเว็บไซต์
มีการเปลีย
่ นแปลงใดๆ กับเกมการเล่นหรือตารางการออกรางวัลหรือไม่?
ยังไม่มีการเปลีย
่ นแปลง ณ เวลานี้แต่อย่างใด
ผู้ถก
ู รางวัลจะได้รบ
ั เงินรางวัลเร็วแค่ไหน?
ร้านจำหน่ายสลากจะจ่ายเงินรางวัลให้กับสลากที่ถูกรางวัลมูลค่าไม่เกิน 600 เหรียญสหรัฐฯ
ร้านจำหน่ายสลากจะจ่ายเงินรางวัลให้กับสลากที่ถูกรางวัลทันทีเหมือนเช่นเคย
ผู้เล่นสามารถขึ้นเงินรางวัลจากสลากที่ถูกรางวัลซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 601 ถึง 100,000 เหรียญสหรัฐฯ
ผ่านทางไปรษณีย์ ขอแนะนำให้ผู้ถูกรางวัลสลากที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ
ขึ้นไปโทรศัพท์ติดต่อไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งหลักในOlympiaเพือ
่ ทำการนัดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเอง
ผู้ถูกรางวัลมีเวลา 180 วันในการขึ้นเงินรางวัล
ผู้ถูกรางวัลอาจเซ็นชื่อที่ด้านหลังของสลากและเก็บสลากไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่าสำนักงานภูมิภาคของเราจะเปิดท
ำการ
จะเกิดอะไรขึน
้ หากผูเ้ ล่นถูกรางวัลทีร่ า้ นค้าไม่สามารถจ่ายให้ได้?
สำนักงานสลากกินแบ่งหลักในโอลิมเปียจะสั่งจ่ายเงินผ่านทางไปรษณีย์สำหรับสลากที่ถูกรางวัลมูลค่าสูง
ขอแนะนำให้ผู้ถูกรางวัลเซ็นชื่อที่ด้านหลังฉลากและปฏิบต
ั ิตามคำแนะนำที่อยู่ด้านหลังฉลาก ผู้ถูกรางวัลมีเวลา
180 วันในการขึ้นเงินรางวัล
ผู้ถูกรางวัลอาจเซ็นชื่อที่ด้านหลังและเก็บสลากไว้ในที่ปลอดภัยจนกว่าสำนักงานภูมิภาคของเราจะเปิดทำการ
ผู้ถูกรางวัลสลากที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 เหรียญสหรัฐฯ
ขึ้นไปสามารถโทรศัพท์ตด
ิ ต่อไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งหลักในโอลิมเปียเพื่อทำการนัดหมายให้มารับเงินรางวัล
ด้วยตัวเอง
คำแนะนำในการส่งสลากทีถ
่ ก
ู รางวัลผ่านทางไปรษณียค
์ อ
ื อะไร?
ขอแนะนำให้ผู้ถูกรางวัลปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ด้านหลังฉลาก สามารถส่งสลากผ่านทางไปรษณีย์ถึง:
Washington Lottery Headquarters, P.O. Box 43050, Olympia, WA 98504-3050
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สำนักงานจะสลากต้องได้รับสลากที่ถูกรางวัลก่อนวันที่กำหนดเส้นตาย 180 วัน
การส่งสลากทางไปรษณีย์ตามวันที่กำหนดเส้นตายไว้นั้นยังไม่ดีพอ
ฉันควรส่งสลากทีถ
่ ูกรางวัลผ่านจดหมายลงทะเบียนหรือไม่?
คุณสามารถส่งสลากด้วยจดหมายลงทะเบียนแต่ก็ไม่จำเป็นแต่อย่างใด
ผู้ถูกรางวัลจะต้องเซ็นชื่อบนสลากและกรอกข้อมูลด้านหลังสลากให้ครบถ้วนก่อนทำการส่งผ่านทางไปราษณีย์
ฉันควรจะถ่ายรูปสลากทีถ
่ ก
ู รางวัลก่อนทีจ
่ ะส่งผ่านทางไปรษณียห
์ รือไม่?
คุณสามารถถ่ายรูปสลากที่ถูกรางวัลได้หากคุณต้องการ คุณต้องมีฉลากตัวจริงเพื่อรับรางวัล
หากฉันส่งสลากทีถ
่ ูกรางวัลผ่านทางไปรษณีย์ ฉันจะได้รบ
ั เงินรางวัลทันทีหรือไม่?
หรือต้องรอจนกว่าคุณจะเปิดทำการ?
เราสั่งจ่ายเงินให้กับสลากที่ถูกรางวัลทางไปรษณีย์ ซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
มีกำหนดเส้นตายในการขึน
้ เงินสลากทีถ
่ ก
ู รางวัลหรือไม่?
มี สำนักงานสลากจะต้องได้รับสลากที่ถูกรางวัลภายใน 180 วันนับจากวันที่มีการออกรางวัล
(สำหรับเกมออกรางวัล) หรือเกมแบบปิด (สำหรับ สลาก ชนิดขูด)
จะเกิดอะไรขึน
้ หากฉันมีสลากทีถ
่ ูกรางวัลทีอ
่ ายุไม่ใช่ 180 วัน แต่เกิน 180 วัน ณ ช่วงเวลาทีค
่ ณ
ุ เปิดจดหมาย?
สำนักงานสลากต้องได้รับสลากที่ถูกรางวัลก่อนกำหนดเวลา ผู้เล่นโดยมากใช้บริการรับส่งด่วนข้ามคืนหรือภายในวันเดียวหากใกล้ถึงกำหนดเส้นตาย
คุณกำลังขยายกำหนดเส้นตาย 180 วันใช่หรือไม่?
การเปลี่ยนแปลงนี้จำเป็นต้องมีการออกกฎฉุกเฉิน เนื่องจากเราจ่ายเงินให้กับสลากที่ถูกรางวัลทางไปรษณีย์
เราจึงไม่ขยายกำหนดเส้นตาย 180 วัน ซึ่งเราอาจเปลี่ยนการตัดสินใจนี้ในภายหลัง
คุณทำความสะอาดเครือ
่ งจำหน่ายสลากกินแบ่งอัตโนมัตด
ิ ว
้ ยวิธใ
ี ดบ้าง?
ร้านค้าต้องทำความสะอาดเครื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งอัตโนมัติ
นอกจากนี้พนักงานของสำนักงานสลากกินแบ่งยังทำความสะอาดเครื่องจำหน่ายสลากกินแบ่งอัตโนมัติเมื่อทำการเ
ปลี่ยนสลากอีกด้วย
แอป WA Lottery บนโทรศัพท์มอ
ื ถือจะทำงานต่อเนือ
่ งและได้รบ
ั การอัปเดตเป็นประจำหรือไม่?
ใช่ แอปใช้งานได้ตามปกติ
ฉันยังสามารถรับคะแนนสะสมสำหรับรางวัลในแอปได้อยูห
่ รือไม่?
ได้ คุณยังสามารถรับและแลกคะแนนสะสมเป็นรางวัลต่างๆ ได้
ฉันยังสามารถตรวจสอบสลากทีถ
่ ูกรางวัลในแอปได้ใช่หรือไม่?
ใช่ คุณยังสามารถตรวจสอบสลากโดยใช้แอป WA Lottery บนโทรศัพท์มือถือได้
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