ሓላፍነታዊ ጸወታ ኣብ እዋን
ኮቪድ- 19

ናይ ማሕበረሰብና ጥዕናን ድሕነትን ምሕላው።
ናይ ህዝቢ ጥዕናን ድሕነትን ኣገዳሲ እዩ። ካብ ዝኾነ ጸወታ ወይ ሽልማት ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ።
ንህዝቢ ካብ ኮቪድ- 19 ንምክልኻል፡ ኣብ ኤቨረት፡ ፈደራል ዌይ፡ ስፖከይን፡ ቫንኩቨር Everett, Spokane, Vancouver
ከምኡ ድማ ያኪማ Yakima ንዘለዉ ዞባዊ ኣብያተ- ጽሕፈትና ዓጺናዮም። ኣብ መዓርፎ ነፈርትን ኣብ ዓበይቲ
ዕዳጋታትን/ሞላትን ንዝርከቡ ንኣሽቱ ድኳናትና፡ ከምኡ ድማ ነቲ ኣብ Olympia ( ኦሊምፕያ) ዘሎ ቀንዲ ቤት- ጽሕፈት
Lottery ( ሎተሪ) እውን ዓጺናዮም። እዚ ግዝያዊ ጥራይ እዩ።
ነቲ Lottery ( ሎተሪ) ምጽዋት ገና ክትቅጽሉ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ድኳናትን ሸየጥቲ ማሽናትን ቲኬታት ክትገዝኡ ትኽእሉ።
ካልእ ነገራት ኣብ ትገዝእሉ እዋን ጥራይ ቲኬታት ክትገዝኡ ኣለኩም።
ዕዉታት ንሽልማታቶም ብውሑስ መንገዲ ክጠልቡ ይኽእሉ። ናይ ትሕቲ $600 ዕውታት ንሽልማቶም ኣብቶም ናይቲ ሎተሪ
ቲኬታት ዝሸጡ ድኳናት ክረኽብዎም ይኽእሉ። ካብ $601 ክሳብ $100,000 ንዘለዉ ሽልማታት፡ ተጻወትቲ ነቶም ዕዉታት
ቲኬታት ናብቲ Lottery ( ሎተሪ) ብፖስታ ክልእኽዎም ይኽእሉ። ሓበሬታ ብዛዕባ ከመይ ገይርኩም ቲኬታት ብፖስታ ከምትሰዱ
ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ከምኡ’ውን ኣብ መርበብ- ሓበሬታና ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ቅድሚ ብፖስታ ምስዳድኩም ንኹሎም ቲኬታት
ክትፍርምሎም ኣለኩም። ናይ $100,000 ወይ ልዕሊኡ ቲኬታት ዝሓዙ ዕዉታት ናብቲ ቀንዲ ቤት- ጽሕፈት ናብ Olympia
( ኦሊምፕያ) ብምምጻእ ሽልማቶም ንምቕባል ቆጸራ ክሕዙ ምእንቲ ናብ Lottery Headquarters ( ላዕለዋይ ቤት- ጽሕፈት
ሎተሪ) ክድውሉ ኣለዎም።
Washington's Lottery ብምጽዋትኩም ነመስግን። ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ- 19 ኣብ ክፍለሃገር ዋሽንግተን፡
ብኽብረትኩም ናብቲ ናይ Department of Health ( ክፍሊ ጥዕና) መርበብ- ሓበሬታ ብጽሑ።

ተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት ዝተሓደሰሉ ዕለት 03.26.20
ንኣብያተ- ጽሕፈትኩም ስለምንታይ ትዓጽውዎም ኣለኹም፧
Washington's Lottery ድሕነት ናይ ህዝብን ሰራሕተኛታትናን ንምሕላው ኣብያተ- ጽሕፈትና ዓጺና ኣለና። ኣብ መዓርፎ
ነፈርትን ሞላትን ዝርከቡ ድኳናትና፡ ኩሎም ዞባዊ ኣብያተ- ጽሕፈት ( ኤቨረት፡ ፈደራል ዌይ፡ ስፖከይን፡ ቫንኩቨር (Everett,
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Federal Way, Spokane, Vancouver and Yakima) ከምኡ ድማ ያኪማ) ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ Olympia
( ኦሊምፕያ) ዝርከብ ቀንዲ ቤት- ጽሕፈት ሎተሪ ዓጺናዮም ኣለና። እዚ ግዝያዊ ጥራይ እዩ።
እዚ Washi ngton' s Lottery ጠቕሊሉ ይዓጹ ኣሎ ማለት ድዩ፧
ኣይፋል። ገና ንሰርሕን ናይ ኩሎም ጸወታታት ቲኬታት ከኣ ንሸይጥን ኣለና። ዕጫታት ከም ኩሉግዜ ይካየዱ።
ኩሎም ኣብያተ- ጽሕፈት ክዕጸዉ ድዮም፧
ኩሎም ዞባዊ ኣብያተ- ጽሕፈት ከምኡ ድማ ኣብ ሞልን መዓርፎ- ነፈርትን ዝርከቡ ድኳናትን ዕጹዋት እዮም። እቲ ኣብ Olympia
( ኦሊምፕያ) ዝርከብ ቀንዲ ናይ ሎተሪ ቤት- ጽሕፈት ንጻውዒታት ተሌፎንን ንናይ ፖስታ መልእኽትታትን ጥራይ ክፉት እዩ።
ንህዝቢ ዕጹው እዩ።
እንታይ ኣገልግሎታት ክረክብ ይኽእል፧
ዞባዊ ኣብያተ- ጽሕፈት ተዓጽዮም ስለዘለዉ ኣገልግሎታት ኣይህቡን እዮም። ተጻወትቲ ናይቲ Lottery ( ሎተሪ) ሞባይል ኣፕን
መርበብ- ሓበሬታን ተጠቒሞም ቲኬታት ከረጋግጹን ናይ ሎተሪ ቲኬታት ዝሸጣ ድኳናት ክረኽቡን ይኽእሉ። ገሊአን ድኳናት
ሰዓታተን ቀይረን ኣለዋ፡ ስለዚ ተጻወትቲ ናይ ድኳን ሰዓታት ከረጋግጹ ኣለዎም። ከም ምግብን ነዳድን ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብ
ትገዝእሉ እዋን ቲኬታት ክትገዝኡን ናይ ዕዉት ቲኬታት ሽልማትኩም ክትወስዱን ኣለኩም። መብዛሕትአን ድኳናት ገና ቲኬታት
ይሸጣን የረጋግጻን፡ ከምኡ ድማ መጠኖም $600 ወይ ትሕቲኡ ንዝኾኑ ዕዉታት ቲኬታት ይኸፍሉን ኣለዉ።
እቲ Lottery ( ሎተሪ) ገና ዕጫታት የካይድ ኣሎ ድዩ፧
እወ። ህሉው ጃክፖታት፡ ዕዉታት ቁጽርታትን፡ ናይ ዕጫ ዕለታትን ኣብ ናይ ሞባይል ኣፕና ወይ ኣብ መርበብ- ሓበሬታና
ክትረኽብዎም ትኽእሉ።
ኣብ ጸወታታት ወይ ናይ ዕጫ መደባት ግዜ ዝኾኑ ለውጥታት ተገይሮም ድዮም፧
ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ ለውጥታት የለዉን።
ዕዉታት ማዕረ ክንደይ ቀልጢፎም ሽልማታቶም ክወስዱ ይኽእሉ፧
ናይ Lottery ( ሎተሪ) ድኳናት መጠኖም $600 ወይ ትሕቲኡ ንዝኾኑ ዕዉታት ቲኬታት ይኸፍላ። ድኳናይ ነዞም ቲኬታት
እዚኦም ሽዑ ብቐጥታ ይኸፍላ፡ ልክዕ ከም ኩሉግዜ። ተጻወትቲ ካብ $601 ክሳብ $100,000 ንዘለዉ ዕዉታት ቲኬታቶም
ብፖስታ ክጠልቡ ይኽእሉ። ናይ $100,000 ወይ ልዕሊኡ ቲኬታት ዝሓዙ ዕዉታት ናብቲ ኣብ Olympia ( ኦሊምፕያ) ዘሎ ናይ
Lottery ( ሎተሪ) ቀንዲ ቤት- ጽሕፈት ብምድዋል ብኣካል ብምምጻእ ገንዘቦም ዝወስድሉ ቆጸራ ክሕዙ ኣለዎም። ዕዉታት ነቲ
ሽልማት ንምጥላብ 180 መዓልታት ኣለውዎም። ዕዉታት ኣብ ድሕሪት ናይቲ ቲኬት ብምፍራም ክሳብ ዞባዊ ኣብያተ- ጽሕፈትና
ዝኽፈቱ ኣብ ውሑስ ቦታ ዓቂቦሞም ክጸንሑ ኣለዎም።
እንተድኣ ሓደ ተጻዋታይ ድኳን ክኸፍሎ ዘይክእል ሽልማት ተዓዊቱ እንታይ የጋጥም፧
እቲ ኣብ Olympia ( ኦሊምፕያ) ዘሎ ቀንዲ ቤት- ጽሕፈት ናይቲ Lottery ( ሎተሪ) ብፖስታ ንዝተላእኩ ዕዉታት ቲኬታት
ይምስርሕ። ዕዉታት ኣብ ድሕሪት ናይቲ ቲኬት ክፍርሙን ኣብቲ ድሕሪት ንዘለዉ መምርሒታት ክኽተሉን ኣለዎም። ዕዉታት ነቲ
ሽልማት ንምጥላብ 180 መዓልታት ኣለውዎም። ዕዉታት ኣብ ድሕሪት ናይቲ ቲኬት ብምፍራም ክሳብ ዞባዊ ኣብያተ- ጽሕፈትና
ዝኽፈቱ ኣብ ውሑስ ቦታ ዓቂቦሞም ክጸንሑ ኣለዎም። እንተድኣ ሓደ ተጻዋታይ ናይ $100,000 ወይ ልዕሊኡ ዕዉት ቲኬት
ዝሓዘ ኮይኑ ናብቲ ኣብ Olympia ( ኦሊምፕያ) ዘሎ ናይ Lottery ( ሎተሪ) ቀንዲ ቤት- ጽሕፈት ብምድዋል ብኣካል መጽዩ
ገንዘቡ ዝወስደሉ ቆጸራ ክሕዝ ኣለዎ።
እቶም መምርሒታት ናይ ንዕዉት ቲኬት ብፖስታ ምስዳድ እንታይ እዮም፧
ዕዉታት ነቶም ኣብ ድሕሪት ናይቲ ቲኬት ዘለዉ መምርሒታት ክስዕብዎም ኣለዎም። ቲኬታት ናብዚ ዝስዕብ ብፖስታ ክስደዱ
ይኽእሉ፥ Washington Lottery Headquarters, P.O. Box 43050, Olympia, WA 98504-3050. እቲ
Lottery ( ሎተሪ) ነቲ ቲኬት ቅድሚ እቲ ናይ 180- መዓልቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ክቕበሎ ኣለዎ። ነቲ ቲኬት ኣብቲ ናይ
መወዳእታ ዕለት ብፖስታ ምስዳድ እኹል ኣይኮነን።
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ንቲኬተይ ብሕጊ ዝተረጋገጸ ኣገልግሎት ፖስታ ድየ ክሰዶ ዘለኒ፧
ንቲኬትኩም ብሕጊ ዝተረጋገጸ ኣገልግሎት ፖስታ ክትሰድዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ግድን ኣይኮነን፡ ዕዉታት ቅድሚ ብፖስታ
ምስዳዶም ንቲኬቶም ክፍርምሉን ነቲ ድሕሪቱ ክመልእዎን ኣለዎም።
ቅድሚ ብፖስታ ምስዳደይ ንዕዉት ቲኬተይ ብካሜራ ክስእሎ ኣለኒ ድየ፧
እንተደሊኹም ናይ ዕዉት ቲኬትኩም ስእሊ ክትወስዱ ትኽእሉ። ሽልማት ንምዕዋት እቲ ሓቀኛ ቲኬት ክህልወኩም ኣለዎ።
እንተድኣ ንዕዉት ቲኬተይ ብፖስታ ሰዲደዮ፡ እቲ ዝተዓወትክዎ መጠን ብኡ ንብኡ ክስደደለይ ድዩ፧ ወይ ክሳብ ትኸፍቱ ክጽበ
ኣለኒ፧
ንዕዉታት ቲኬታት ብፖስታ ኢና ንምስርሕ፧ እዚ ኣይተቐየረን ኣሎ።
ንዕዉት ቲኬት ንምምላስ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣሎ ድዩ፧
እወ። እቲ Lottery ( ሎተሪ) ንዕዉታት ቲኬታት ኣብ ውሽጢ 180 መዓልታት ካብቲ ዕጫ ዝወደቐሉ ዕለት ( ንናይ ዕጫ
ጸወታታት) ክቕበሎ ኣለዎ ወይ ከኣ ካብቲ ምዕጻው እቲ ጸወታ ( ንዝሕከኹ ቲከታት) ።
እንተድኣ 180 መዓልቲ ዘይገበረግን ነቲ ፖስታ ኣብ ትኸፍትሉ እዋን 180 መዓልታት ወይ ልዕሊኡ ዝገበረ ቲኬት ኣለኒ ኾይኑ’ኸ፧
እቲ Lottery ( ሎተሪ) ንዕዉታት ቲኬታት ቅድሚ እቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ክቕበሎም ኣለዎ። ብዙሓት ተጻወትቲ እንተድኣ እቲ
ናይ መወዳእታ መዓልቲ ቀሪቡ ኣብ ለይቲ ወይ ኣብቲ መዓልቲ ዝበጽሕ ኣገልግሎት ፖስታ ይጥቀሙ።
ነቲ ናይ 180- መዓልቲ ንውሓት ግዜ ተናውሕዎ ኣለኹም ዲኹም፧
እዚ ለውጢ እዚ ህጹጽ ሕግታት ዘድልዮ እዩ። ንዕዉታት ቲኬታት ብፖስታ ስለንኸፍል፡ ነቲ ናይ 180- መዓልቲ ንውሓት ግዜ
ኣየናዋሕናዮን። ነዚ ውሳነ’ዚ ድሒርና ክንቅይሮ ንኽእል ንኸውን።
ነቶም ናይ Lottery (ሎተሪ) ሸየጥጢ ማሽናት ብኸመይ ተጽርይወን ኣለኹም፧
ድኳናት ነተን ናይ Lottery ሸየጥቲ ማሽናት ከጽርይወን ኣለዎም። ሰራሕተኛታት Lottery ( ሎተሪ) እውን ቲከታት ኣብ ዝቕይርሉ
እዋን ነተን ሸየጥቲ ማሽናት የጽርይወን እዮም።
እቲ WA Lottery ሞባይል ኣፕ ምስራሕን ቀጻሊ ምሕዳስን ክቕጽል ድዩ፧
እወ፡ እቲ ኣፕ ገና ይሰርሕ ኣሎ።
ኣብቲ ኣፕ ገና Poi nts for Pri zes (ነጥብታት ንሽልማታት) ክዕወት ይኽእል ድየ፧
እወ፡ ገና Points for Prizes ( ነጥብታት ንሽልማታት) ክትዕወቱን ሽልማትኩም ክትወስዱን ትኽእሉ።
ኣብቲ ኣፕ ገና ዕዉታት ቲኬታት ከረጋግጽ ይኽእል ድየ፧
እወ፡ ንቲኬታት ነቲ WA Lottery ሞባይል ኣፕ ተጠቒምኩም ክተረጋግጹ ትኽእሉ።
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