ጠቃሚ የ መንግሥት ኤጀንሲ ስልክ ቁጥሮች::
ሁሉም የስልክ ቁጥሮች የስልክ የትርጉም አገልግሎቶች አላቸው ፡፡ ግለሰቡ የስልክ ጥሪውን በሚመልስበት ወቅት ቋንቋዎን ይንገሩ ፡፡ አስተርጓሚውን በስልክ ለማግኘት አንድ ደቂቃ
ይወስድባቸዋል ፡፡ አብዛኛዎቹ የጥሪ ማዕከላት ከሰኞ እስከ አርብ ከጥዋቱ 8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ድረስ ክፍት ናቸው ፡፡ የጥሪ ማዕከሉ የተለየ የስራ ሰዓት ወይም አሰራር ካለው ፣
ከዚህ በታች ተገልጿል ፡፡
አርኪዎሎጂ እና ታሪካዊ ጥበቃ
•
•

360-586-3065. አርኪኦሎጂን እና ታሪካዊ ጥበቃን አስመልክቶ ስለ ፕሮጄክቶች መልስ ያግኙ ፡፡
DAHP ድህረ ገጽ

የአስተዳደራዊ ቅሬታ ቸሎቶች
•
•

360-407-2700 ወይም 800-583-8271
የአስተዳደራዊ ቅሬታ ቸሎቶች ቢሮ

እርሻ
•
•

360-902-1800 የኤጀንሲውን ጽ / ቤት በ Olympia ውስጥ ለማግኘት፡፡
Washington ስቴት ግብርና መምሪያ ድህረ ገጽ

ልጆች ፣ ወጣቶች እና ቤተሰቦች
•
•
•
•
•
•
•

844-626-8687, ከሰኞ - አርብ ከጠዋቱ 8 ሰዓት - ምሽቱ 4:30 ይደውሉ ፡፡ ለልጆች እንክብካቤ ድጎማ ብቁ የሆኑ ቤተሰቦችን ይወስናል ፡፡ የህጻናት እንክብካቤ ድጎማ ድህረ ገጽ፡፡
800-394-4571. ለህጻናት እንክብካቤ ድጎማ ፕሮግራም የክፍያ መጠየቂያ ጥያቄ አቅራቢዎችን ይረዳል ፡፡ የህጻናት እንክብካቤ ድጎማ አቅራቢ መረጃ፡፡
800 723-4831 ወይም 360-902-8060. ስለ ልጆች ጥበቃ ደኅንነት ጉዳዮች ፣ ስለ ማደጎ ቤት እና የልጆች እንክብካቤ ፈቃድ አሰጣጥ ፣ የሕፃናት መንከባከቢያ መርሃግብሮች እና
የወጣቶች መልሶ ማቋቋም አገልግሎቶች ቅሬታዎችን ለመፍታት ይረዳል ፡፡ ስለ ኤጀንሲው ፕሮግራሞች መረጃ ያግኙ። የሕግ ግንኙነት ድህረ ገጽ።
866-777-3293. ክልላዊ የሕፃናት እንክብካቤ ፈቃድ መስጫ ጽ / ቤቶች፡፡ የ 6 ወር የድንገተኛ ጊዜ የሕፃናት እንክብካቤ ፈቃድ ያግኙ። የአደጋ ጊዜ የፍቃድ መረጃ፡፡
844-792-7018 ወይም 360-407-1642, በቀን ለ24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ ፡፡ የክልል ፈቃድ ሰጭዎች በማይገኙበት ጊዜ የ ቡድን እንክብካቤ ድንገተኛ አደጋዎች
ወይም የ ኮቪድ-19 ጥያቄዎች ፡፡ የልጆች ደህንነት ድህረ ገጽ።
844-792-7017 ወይም 360-407-1641, በቀን ለ24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ ፡፡ የማደጎ ቤተሰብ ኮቪድ-19 ድንገተኛ የስልክ መስመር፡፡ የማደጎ እንክብካቤ ፈቃድ
ሰጪዎች በማይገኙበት ጊዜ ድንገተኛ አደጋዎች ወይም የ ኮቪድ-19 ጥያቄዎች ፡፡ የማደጎ እንክብካቤ ፈቃድ መስጫ ድህረ ገጽ።
866-363-4276, ለ 24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ ፡፡ የህፃናትን በደል ወይም ችላ መባልን ሪፖርት ለማድረግ ይህ የመጨረሻ ጉዳት መረጃ መሥመር ነው። በደልን ሪፖርት
ማድረጊያ ድህረ-ገጽ።

AMHARIC (ኣማርኛ) – AM

ንግድ
•
•

800-822-1067. Office of Crime Victim Advocacy and Public Safety.
የWashington ንግድ ክፍል ድህረ፟፟ ገጽ።

እርማቶች
•
•

360-725-8213. ስለ ማረሚያ ተቋማት መረጃ ለማግኘት የህዝብ ዋና መስመር።
DOC ድህረ ገጽ (በEnglish) እና Spanish.

DSHS የእርጅና እና የረጅም ጊዜ ድጋፍ አስተዳደር (ALTSA)
•
•
•
•

866-363-4276 ወይም 800-624-6186 (TTY), ለ 24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ ፡፡ ይህ የ በደልን ማመልከቻ ቀጥታ መስመር ለአደጋ ተጋላጭ ለሆኑ አዋቂዎች
ያለአግባብ መጠቀምን ወይም ቸላ መባልን ሪፖርት ለማድረግ ፡፡
888-856-5691, ከጠዋቱ 3 ሰዓት - ምሽቱ 5 በየቀኑ ይደውሉ ፡፡ ይህ የFamHelp (የቤተሰብ እገዛ) የረጅም-ጊዜ የእንክብካቤ መስመር የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ተቋማት ውስጥ ላሉት
ቤተሰቦች።
800-422-3263. ጠቅላላ መረጃ ለአዋቂዎች የረጅም ጊዜ እንክብካቤ።
800-422-7930 (ድምፅ/TTY) መስማት የተሳናቸው እና የመስማት ውስንነት ጽ / ቤት ፡፡

DSHS የባህሪ ጤና አስተዳደር (BHA)
•
•
•
•
•
•
•

253-582-8900, 24 ሰአታት በቀን፡፡ የምእራብ ግዛት ሆስፒታል። ስለ ተቋሙ እና ስለ ጉብኝት መረጃ ለማግኘት ይደውሉ ፡፡
509-565-4000, 24 ሰአታት በቀን፡፡ የምስራቅ መንግሥት ሆስፒታል ፡፡ ስለ ተቋሙ እና ስለ ጉብኝት መረጃ ለማግኘት ይደውሉ ፡፡
800-283-8639, ከሰኞ - ዓርብ ከጠዋቱ 8 ሰዓት - ምሽቱ 4 00 ይደውሉ ፡፡ የሕፃናት ጥናትና ህክምና ማዕከል። ስለ ተቋሙ እና ስለ ጉብኝት መረጃ ለማግኘት ይደውሉ ፡፡
360-664-4641, 24 ሰአታት በቀን፡፡ Maple Lane የብቃት ማረጋገጫ ፕሮግራም። ስለ ተቋሙ እና ስለ ጉብኝት መረጃ ለማግኘት ይደውሉ ፡፡
509-317-2700. Yakima የብቃት ማረጋገጫ ፕሮግራም፡፡ ስለ ተቋሙ እና ስለ ጉብኝት መረጃ ለማግኘት ይደውሉ ፡፡
253-984-5651, 24 ሰአታት በቀን፡፡ Ft. Steilacoom የብቃት ማረጋገጫ ፕሮግራም፡፡ ስለ ተቋሙ እና ስለ ጉብኝት መረጃ ለማግኘት ይደውሉ ፡፡
253-588-5281 የውስጥ መስመር. 0095, ከሰኞ - አርብ ምሽቱ 8:00 - 3:30 PM ይደውሉ ፡፡ ልዩ የቁርጠኝነት ማዕከል። ስለ ተቋሙ እና ስለ ጉብኝት መረጃ ለማግኘት ይደውሉ ፡፡

DSHS የአካል ጉዳቶች የልማት አስተዳደር (DDA)
•
•
•
•
•

የእድገት ውስንነትና አካለ ስንኩልነት ላለባቸው ሰዎች የሚሰጡ አገልግሎቶች ፡፡
Adams, Asotin, Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Ferry, Franklin, Garfield, Grant, Kittitas, Klickitat, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille,
Spokane, Stevens, Walla Walla, Whitman, Yakima ክልሎች: 800-462-0624.
Island, King, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom ክልሎች: 800-314-3296.
Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, Skamania, Thurston, Wahkiakum ክልሎች: 800-248-0949
DDA የኮሮና ቫይረስ መረጃዎች
AMHARIC (ኣማርኛ) – AM

DSHS የሙያ ማገገሚያ ክፍል (DVR)
•
•

800-637-5627 ወይም 360-725-3636. የግል የሙያ ማገገሚያ ምክርና የሥራ ስምሪት አገልግሎቶች ፡፡ መሥራት ለሚፈልጉ ግን ከባድ መሰናክሎች ለሚያጋጥሟቸው የአካል
ጉዳተኞች ድጋፍ ማድረግ፡፡ ለአሠሪዎች አካል ጉዳተኞችን እነዴት መቅጠርናማሰራት እንዳለባቸው የቴክኒክ ድጋፍና ሥልጠና መስጠት፡፡
DVR ድህረ ገጽ

DSHS የኢኮኖሚ አገልግሎቶች አስተዳደር (ESA)
•
•

360-664-4404. የምግብ ዕርዳታ ፣ የገንዘብ ድጋፍ ፣ የሕፃናት ድጋፍ ፣ የሕክምና ብቁነት እና ሌሎች አገልግሎቶች።
ESA ድህረ ገጽ

DSHS የማህበረሰብ አገልግሎቶች ክፍል - ESA
•

877-501-2233 ወይም 800-865-7801. አነስተኛ ገቢ ላላቸው ቤተሰቦች የገንዘብ እና የምግብ ዕርዳታ ፡፡ በዕድሜ ለገፉ ፣ አየነ ስውር ወይም የአካል ጉዳተኛ ለሆኑ ሰዎች የጤና
እንክብካቤ ፡፡ DSHS የአደጋ ጊዜ ዕርዳታ ፕሮግራሞች፡፡

DSHS የልጆች ድጋፍ ክፍል - ESA
•

800-442-KIDS (5437). የልጆች ድጋፍ አገልግሎቶች ፣ የልጆች ድጋፍ ክፍያ መክፈል ወይም መቀበል።

DSHS የአካል ጉዳት ውሳኔ አገልግሎቶች ክፍል - ESA
•

Olympia 800-562-6074; Seattle 800-843-4440; Spokane 800-572-5299. ለማህበራዊ ደህንነት የአካል ጉዳት ጥቅሞች እና የተጨማሪ ደህንነት ገቢዎች የህክምና
ብቁነት። ለ DSHS ለትርፍ ላልተሰጠ የህክምና ድጋፍ የይገባኛል ጥያቄዎችን ያስኬዳል።

DSHS የስደተኞች እና የስደተኞች ድጋፍ ጽ / ቤት - ESA
•

360-890-0691. በWashington ግዛት ውስጥ ያሉ ስደተኞች ስኬታማ እና ውውጤታማ እንዲሆኑ የሚረዱ ግብዓቶች ፡፡

DSHS የሙስና እና ተጠያቂነት ቢሮ
•
•

800-562-6906, ለ 24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ ፡፡ በWashington ግዛት ውስጥ የሕዝብ ጥቅሞችን ሙስናን ይመረምራል ፡፡
የሙስና እና የተጠያቂነት ድህረ ገጽ

DSHS ያልተማከሉ አገልግሎቶች
•
•
•

360-902-7878 ወይም 800-737-0617 አማራጭ 4.አቤቱታ ፋይል ያድርጉ ፣ አጠቃላይ የ DSHS መረጃ ያግኙ ፣ ለውጥን ሪፖርት ያድርጉ እና የDSHS ጽሕፈት ቤትን ያግኙ፡፡
አቤቱታ ፋይል ያድርጉ
ኮቪድ-19 ወቅታዊ ሁኔታ
AMHARIC (ኣማርኛ) – AM

DSHS የተጎጂ ምስክርነት ማስታወቂያ ፕሮግራም
•
•

800-422-1536, ለ 24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ ፡፡ የጥቃት ሰለባዎች እና ምስክሮች የ ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ግለሰቦችን የሚገኙበትን ስፍራ ለመከታተል ይረዳል ፡፡
ፕሮግራሙ ሚስጥራዊ ነው ፡፡
የተጎጅ ምስክርነት ማስታወቂያ ፕሮግራም

ሥነ-ምህዳር
•
•
•
•

360-407-6000. ሥነ-ምህዳር ዋና መሥሪያ ስልክ ቁጥር ፡፡
በንግድ ሰዓቶች ወቅት የግንኙነት ፍሰትን እና ሌሎች አካባቢያዊ ችግሮችን ሪፖርት ለማድረግ በዚህ ስልክ ይደውሉ 1-360-407-6300, swroerts@ecy.wa.gov, ወይምኦንላይን
በክልል ደረጃ ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ።
ከስራ ሰዓቶች ውጭ፣ የውሃ ፍሰት ወይም ክስተት ሪፖርት ለማድረግ ፣ በዚህ ስልክ ይደውሉ 1-800-645-7911
ሥነ-ምህዳርን ያግኙ

የትምህርት እንባ ጠባቂዎች
•
•

866-297-2597. የተማሪን የትምህርት ሁኔታዎች የሚመለከቱ ችግሮች ሲያጋጥሙ ቤተሰቦችን እና ትምህርት ቤቶችን እንዲፈቱ ይረዳል። የግንኙነት እና የትብብር ችግሮችን መፍታት
ያመቻቻል። የማስፈጸሚያ ድርጅት አይደለም ፡፡
OEO ድህረ ገጽ

የቤተሰብ እና የልጆች የእንባ ጠባቂዎች
•
•

206-439-3870 ወይም 800-571-7321. ስለ ልጅ የመጎሳቆል ፣ ቸልተኝነት ወይም ሌሎች ጉዳቶች በተጋለጡ ጉዳዮች ላይ ስለ አንድ የመንግስት እርምጃ ቅሬታ ለማስገባት ወይም
ውድቅ ለማድረግ ፣ በልጆች ጥበቃ ወይም በልጆች ደህንነት አገልግሎቶች ውስጥ የተሳተፈ ልጅ ወይም ቤተሰብ ወይም በመንግስት ጥበቃ ውስጥ ያሉ የልጆች ደህንነትን መጠብቅ።
አቤቱታ ፋይል ያድርጉ

የገንዘብ ተቋማት
•
•
•

877-RING-DFI ወይም 888-976-4422 Spanish. መረጃ ያግኙ ወይም የ DFI የቤት መግዣ ዕርዳታ ቡድን ያግኙ ፡፡
Spanish የድምፅ መልእክት፡ በቀን ለ 24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ ፡፡
DFI ድህረ ገጽ (በEnglish) እና Spanish. የቤት ባለቤትነት ድህረ ገጽ።

ዓሳ እና የዱር እንስሳት
•
•

360-902-2349. የእግረ መንገድ ግብይት አገልግሎት ተዘግቷል። ለደንበኛ አገልግሎት ወኪሎች ለማሰማራት በመጀመር ላይ።
የአስተርጓሚ አገልግሎቶችን ለመጠየቅ በዚህ ስልክ ይደውሉ 360-902-2464.

የጤና ጥበቃ ባለስልጣን
•

800-562-3022, ከሰኞ እስከ አርብ ከጥዋቱ 7 ሰዓት እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ድረስ ይደውሉ ፡፡ Apple Health(ሜዲክኤድ) ደንበኞች እና አቅራቢዎች የደንበኞች ድጋፍ ፡፡
AMHARIC (ኣማርኛ) – AM

•
•
•

800-200-1004, ከሰኞ እስከ አርብ ከጥዋቱ 8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 30 ሰዓት ድረስ ይደውሉ ፡፡ ለ PEBB ጡረተኞች የደንበኞች ድጋፍ, እና PEBB እና SEBB ቀጣይነት ሽፋን
አባላት።
833-681-0211, ከሰኞ - አርብ ከጠዋቱ 9 ሰዓት እስከ ምሽቱ 9 00 ሰዓት እና ቅዳሜና እሁድ ከ 9: 00 - 6: 00 ይደውሉ። Washington Listens ሰዎች ከፍ ያለ ጭንቀትን
ለመቆጣጠር እና በ ኮቪድ-19 የተነሳ ለውጦችን ለመቋቋም ድጋፍ ማግኘት የሚችሉበት የመረጃ መስመር ነው ፡፡
HCAን ያነጋግሩ

ጤና
•
•

•
•

800-525-0127. ስለ DOH ፕሮግራሞች መረጃ።
360-236-4700. የጤና ሙያዊ እና የጤና እንክብካቤ ተቋም ፈቃድ እድሳት ፣ ማመልከቻዎች ፣ አቤቱታዎች ፣ ሕዝባዊ ይፋ ጥያቄዎች እና ሌሎች መረጃዎች ፡፡ የጥሪ ማዕከል የሚገኙ
አገልግሎቶች አሉ ፡፡ የጤና ሙያ ወይም የተቋማት ፈቃድ መስጫ ክፍያ ወይም ሰነዶችንTown Center 2 መግቢያ በ 243 Israel Rd ፣ Tumwater ውስጥ ይሰጣሉ ፡፡ በየቀኑ
ይረጋገጣል።
866-687-1464, ለ 24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ ፡፡ VitalChek, የልደት ፣ የሞት ፣ የጋብቻ እና የፍቺ የምስክር ወረቀቶች ለማዘዝ ዘመናዊ ስርአት መጠቀም፡፡
360-236-4300. ልደት ፣ ሞት ፣ ጋብቻ እና ፍቺ የምስክር ወረቀት ይዘዙ ፡፡ ማንኛውም ሰው በስልክ ማዘዝ ይችላል። English እና Spanish ተናጋሪዎች በኦንላይን ላይ ወይም
ኢሜይል ማዘዝ ይችላሉ ፡፡ የምስክር ወረቀቶች ትእዛዝ።

የሰብአዊ መብት ኮሚሽን
•

800-233-3247. ስለ አድልዎ ጉዳዮች እና ስለ አድልዎ ቅሬታ ስለማቅረብ ይጠይቁ ፡፡ በድምጽ መልእክት ወይም በኢሜይል በኩል ለቀረቡት ጥያቄዎች መልስ ይሰጣል ፡፡ የአድልዎ
ቅሬታ ፋይል ለማድረግ የሚያስፈልጉ ቅጾች በኦን ላይን ላይ ናቸው ፡፡ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን።

የኢንዱስትሪ ኢንሹራንስ ይግባኝ
•

360-753-6823.

የኢንሹራንስ ኮሚሽነር
•

800-562-6900. ይጠይቁ ስለ ሁሉም አይነት የመድን አይነቶች ወይም እገዛ በኢንሹራንስ ኩባንያው ላይ አቤቱታ ማቅረብ። የኢንሹራንስ መብቶችን ጨምሮ ፣ የመድን ዋስትና
ይግባኝዎችን ፣ ድንገተኛ የህክምና ክፍያ መጠየቂያዎችን እና የመድን ሽፋኖችን በተመለከተ የ ኮቪድ-19 ጉዳዮችን ጨምሮ የመድን መብቶችዎን ይወቁ።

የጉልበት ስራዎች እና ኢንዱስትሪዎች
•
•
•

360-902-5800. የመረጃ እና ድጋፍ ጽ / ቤት ፣ የሁለት ቋንቋ ክፍል። አጠቃላይ L&I ጥያቄዎች።
800-831-5227. የይገባኛል ጥያቄዎች ድጋፍ፡፡ ደንበኞችን የይገባኛል ጥያቄዎችን በመመለስ ይተባባሩዋቸው። ለጥሪዎች ምላሽ ለመስጠት አቅም ውስንነት። ደንበኞች የኦን ላይን ላይ
አገልግሎቶችን እንዲጠቀሙ ይበረታታሉ ፡፡
800-423-7233, የደኅንነት እና የጤና ክፍል። ደንበኞችን ይርዱ የደህንነት አደጋዎችን ሪፖርት ያድርጉ፡፡
AMHARIC (ኣማርኛ) – AM

ፈቃድ መስጠት
• 360-902-3900. የደንበኞች አገልግሎት ማእከል። DOL ለአሽከርካሪዎች ፣ ተሽከርካሪዎች እና ለንግድ ወይም ለሙያዊ ፈቃዶች አገልግሎቶች ፡፡
ፈሳሽ እና የካናቢስ ቦርድ
•

360-664-1600. የደንበኞች አገልግሎት.

ሎተሪ
•
•
•
•
•
•

360-810-2848. ADA ጉዳዮች የ ስልክ መሥመር፡፡ ለአካላዊ ድጋፍ የምላሽ ጊዜ ሊዘገይ ይችላል ፡፡
800-201-0108, ለ 24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ ፡፡ ስለተንቀሳቃሽ ስልክ አፕሊኬስን ለተጫዋቾች ለተሰጡ ጥያቄዎች መልስ ይስጡ።
360-810-2888. የደንበኞች አገልግሎት ፣ አጠቃላይ የሕዝብ ጥያቄዎች ፡፡
800-545-7510. የቸርቻሪ የስልክ መስመር ፣ ከሎተሪ ቸርቻሪዎች ለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ መስጠት ፡፡ ለአካላዊ ድጋፍ የምላሽ ጊዜ ሊዘገይ ይችላል ፡፡
800-545-7510, ለ 24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ ፡፡ የማሸነፊያ ቁጥር የቀጥታ ስልክ መስመር ፣ በየቀኑ አሸናፊ ቁጥር መመዝገብ።
የሎተሪ ጽ / ቤትን ያነጋግሩ።

የአናሳ እና የሴቶች የንግድ ድርጅቶች (OMWBE)
•
•

360-664-9750 ወይም 866-208-1064. የቴክኒክ ድጋፍ። ማንኛውም ሰው በስልክ ሊደውል ፣ ኢሜይል ሊልክል ወይም በፖስታ መላክ ይችላል።
OMWBE ያግኙ.

ፓርኮች
•
•
•

360-902-8844. የመረጃ ማዕከል። ስለስቴት ፓርኮች መረጃ ለማግኘት ማንኛውም ሰው መደወል ይችላል ፡፡ ፓርኮችን ያነጋግሩ
888-CAMPOUT ወይም 888-226-7688, በየቀኑ ከጠዋቱ 7 ሰዓት እስከ ምሽቱ 10 ሰዓት ይደውሉ ፡፡ ቀጠሮ ማስያዣ ማዕከል። ለአንድ ሌሊት ማቆያ ወይም ለቀን አገልግሎት
መገልገያዎች ቦታ ማስያዝ ፣ መሰረዝ ወይም መለወጥ ፡፡ የካምፕ መረጃ
ፓርኮች ድህረ ገጽ

የአየር ብክለት ኃላፊነት መድን ኤጀንሲ
•
•

360-407-0520 ወይም 800-822-3905
የአየር ብክለት ኃላፊነት መድን ኤጀንሲ ድህረ ገጽ

AMHARIC (ኣማርኛ) – AM

ደንብ ፈጠራ እና ድጋፍ
•
•

800-917-0043. ለአነስተኛ ንግድ መመሪያ ፡፡ በስቴቱ ህጎች ላይ የመረጃ ምንጮች፡፡ በኮቪድ ምክንያት ተጽዕኖ ላደረሰባቸው ንግዶች ፣ አሠሪዎች እና ሰራተኞች ሀብቶችን መስጠት ፡፡
ORIA ድህረ ገጽ

የጡረታ ስርዓቶች
•

360-664-7000 ወይም 800-547-6657 (TTYተጠቃሚዎች 711 ይደውሉ):: ስለ ጡረታ እና ስለተፈቀደ የማካካሻ እቅድ ይጠይቁ ፣ ስለ ጡረታ በኦንላይን ያመልክቱ። ኦን ላይን
አገልግሎት የስልክ ወይም የኢሜል አድራሻዎች ይገኛሉ ፡፡ ደንበኞች ለጡረታ ለማመልከት ኦን ላይን ላይ መለያቸውን መጠቀም ይችላሉ ፡፡

•
•
•
•
•

የWashington ግብር ከፋዮች እና ንግዶች ድጋፍ። ማንኛውም ሰው ወደ ቀጥታው መስመር ሊደውል ይችላል።
360-705-6741, የንግድ ሥራ ፈቃድ መስጠት
360-705-6705, የግብር ድጋፍ
360-704-5900, የሩቅ ሽያጮች እና የሸማቾች አጠቃቀም ግብር
የገቢ መ/ቤትን ያግኙ

ገቢ

የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት
•
•

360-696-6321, ከሰኞ እስከ አርብ ከጥዋቱ 7:30 እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ ይደውሉ ፡፡ በካምፓሱ ውስጥ እና በልጆች አካባቢያዊ ማህበረሰብ ውስጥ ላሉ ተማሪዎች ቀጥተኛ እና
ተዘዋዋሪ አገልግሎቶች ላይ ያለ መረጃ።
የአይነ ስውራን ትምህርት ቤት ድህረ ገጽ

የዓይነ ስውራን አገልግሎቶች
• 800-552-7103, ሰኞ - ሐሙስ ከጠዋቱ 7 ሰዓት እስከ ምሽቱ 5፡30 ድረስ ይደውሉ ፡፡ አገልግሎቶችን ይጠይቁ ፣ ታካሚዎችን ያመልክቱ እና አጠቃላይ መረጃ ያግኙ ፡፡ የመጀመሪያ
ግምገማዎች ፣ የመረጃ ስርጭት በርቀት ማስተናገድ።
• ለዓይነ ስውራን አገልግሎት ሰጪዎች
የተማሪ ስኬት ምክር ቤት
•

800-955-2318, ከሰኞ - አርብ ከጠዋቱ 9 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ ይደውሉ ፡፡ WA529 የኮሌጅ ቁጠባ ዕቅዶች። በምዝገባው ሂደት እገዛ። ስለ ፕሮግራሙ እና የደንበኛ
መለያዎችን እንዴት እንደሚያስተዳድሩ ይጠይቁ። ደንበኞች መደወል ወይም በኢሜል መላክ ይችላሉ ኢሜል: getinfo@wsac.wa.gov ወይም የድጋፍ ትኬታቸውን ኦንላይን ላይ
መለያቸው ይላኩ።
AMHARIC (ኣማርኛ) – AM

መጓጓዣ
•

360-705-7000. መረጃ ያግኙ በ WSDOT's እንቅስቃሴዎች ፣ አገልግሎቶች እና አገልግሎቶች።

መገልገያዎች እና መጓጓዣ ኮሚሽን
•
•

888-333-9882. ቁጥጥር በሚደረግበት ኩባንያ ላይ ቅሬታ ያቅርቡ። የሸማች እና ቁጥጥር የሚደረግበት የኩባንያ ጥያቄዎችን ይጠይቁ። በኮሚሽኑ ማህድር አያያዝ እና አሞላል ላይ
አስተያየት ይስጡ ፡፡
መገልገያዎችን እና መጓጓዣ ኮሚሽንን ያነጋግሩ

የዘማቾች ጉዳይ
•
•
•
•
•
•
•

800-562-2308. ስለ የይገባኛል ጥያቄዎች ፣ የምክር አገልግሎት እና ደኅንነት ፣ የዘማቾች የንብረት አያያዝ ፕሮግራም እና የውትድርና አገልግሎቶች መረጃ ፡፡
206-454-2799, ከሰኞ - አርብ ከጠዋቱ 8:30 እስከ ምሽቱ 4:30. King County ቢሮ ፡፡ የቤት-አልባ አገልግሎቶች ፣ የገንዘብ እና የቤቶች አገልግሎቶች ፣ የአገልግሎት መኮንኖች ፣
ወታደራዊ የቤተሰብ አባላት ፣ የውትድርና አያያዝ ፍርድ ቤት
(509)394-6826, በቀን ለ 24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ፡፡ Walla Walla ቤት፡፡
(509)344-5770, በቀን ለ 24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ፡፡ Spokane የአዛውንቶች መንከባከቢያ ቤት፡፡
(360) 893-4515, በቀን ለ 24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ. 1-877-838-7787 ለ መቀበል፡፡ Orting ወታደር ቤት ፡፡
360-895-4700, በቀን ለ 24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ፡፡ Port Orchard የአዛውንቶች መንከባከቢያ ቤት፡፡
509-299-6280, ከሰኞ እስከ አርብ ከጥዋቱ 8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ድረስ ይደውሉ ፡፡ መቃብር። የመቃብር ጥቅሞች ፣ የመቃብር ቦታ ፣ የጊዜ ሰሌዳ ማስያዝ

Washington ወታደራዊ ክፍል - የአደጋ ጊዜ አያያዝ ክፍል
•
•

800-258-5990, ለ 24 ሰዓታት / በሳምንት 7 ቀናት ይደውሉ ፡፡ ማንቂያ እና ማስጠንቀቂያ ማዕከል። ከአከባቢው አውራጃዎች ፣ ከግል ኢንዱስትሪ ፣ ከስቴት ኤጄንሲዎች እና
ከሌሎች ድርጅቶች የስቴቱ ድጋፍን ያነጋግሩ።
Washington የውትድርና ክፍል ድህረ ገጽ

Washington የግዛት ጥበቃ
•
•

360-596-4000. የስልክ ማውጫ፡፡ የስርቪስ መኪና ጋር ለመገናኘት አማራጭ።
WSP ድህረ ገጽ

AMHARIC (ኣማርኛ) – AM

