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 19- لجائحة كوف�د   االستجابة  
ا للحصول ع� آخر المستجدات وتفضل ب��ارة  � للحصول ع� أحدث  coronavirus.wa.govتفضل ب��ارة هذە الصفحة كث�ي

ي جميع أرجاء الوال�ة (باللغات 
، البنجاب�ة، ال�ور�ة، ال�ابان�ة، الصين�ة، الفيتنام�ة، الروس�ة، اإلسبان�ةالمعلومات من الوكاالت �ف

 ). األوكران�ة، الصومال�ة

 أمام الجمهور UTCغلق مبىن 
ي  أمام الجمهور حىت إشعار آخر و�عمل جميع UTCتم إغالق مبىف 

ل.  UTCموظ�ف ف  من الم�ف

، و�مكنك طلب المساعدة أو تقد�م شكاوى مستهلك ع� الرقم  ي
وىف تتوفر العد�د من الخدمات ع� موقعنا اإلل��ت

1-888-333-WUTC (9882)  نت من الساعة ا وحىت  8أو التحدث ع�ب اإلن�ت ف إ�  5صباح� مساًء، من االثنني
جمة ع�ب الهاتف.   الجمعة. وتتوفر خدمات ال�ت

Stay Home, Stay Healthy 
ي 

ي ، Stay at Home, Stay Healthyأمر  Jay Insleeالحا�م  مارس، أصدر  23�ف
نموذج  مايو قام بتمد�د األمر الصادر وعرض 1و�ف

Safe Start Washington  �كات إ ع� أر�ــع مراحل إلعادة فتحها. وتتحرك المقاطعات ع�ب المراحل �شكل فردي، ولذلك تحتاج ال�ش
ي تنطبق  ي تعمل فيها. معرفة التوجيهات الىت  ع� المقاطعات الىت

ا، ُير�ب  • ور�� �ة فقط).  إرسال هذا النموذج لتوضيح حالة عملك أو تقد�م التماس العتبار عملك �ف ف  (باإلنجل�ي

ي دفع فاتورة المرافق العامة
 المساعدة �ن

ي والم�اە من قطع الخدمة أو فرض رسوم متأخرة حىت  Insleeأصدر الحا�م 
كات الطاقة والهاتف األر�ف ا �منع جميع �ش  يوليو.  28أمر�

كات التم��ل الالزم لمساعدة العمالء ع� دفع فوات�ي المرافق العامة.  •  يتوفر لدى ال�ش
ي دفع فاتورة المرافق العامة ا •

كتك أو االتصال باللجنة إذا كنت بحاجة إ� المساعدة �ف لخاصة بك، ف�جب عل�ك االتصال ��ش
ا وحىت  8من الساعة  WUTC (9882)-333-888-1ع� الرقم  �د  5صباح� ف إ� الجمعة، أو ع�ب ال�ب مساًء، من االثنني
ي 

وىف ي أي وقت.  consumer@utc.wa.govاإلل��ت
 �ف

ف ع • ك بمجرد انتهاء صالح�ة األمر؛ لذلك إذا كان ب�مكانك الدفع اآلن، ف�جب عل�ك فعل ذلك. ال يزال يتعني  ل�ك دفع فوات�ي

كات المنظمة  ال�ش
كات المرافق العامة والنقل الخاضعة لـ  ًة مع �ش ة.  UTCنعمل مبا�ش  أثناء تعد�ل س�اساتها وممارساتها خالل هذە الف�ت

كات النقل   المعلومات المتعلقة ��ش

Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) 
ف والموارد  بتغي�ي مؤهالت مشغ�ي الخدمة PHMSAسمحت  �ة فقط) لحساب عدد محدود من الموظفني ف بصورة مؤقتة (باإلنجل�ي

 الشح�حة. 

https://coronavirus.wa.gov/
https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550
https://coronavirus.wa.gov/ru/node/1551
https://coronavirus.wa.gov/vi/node/1552
https://coronavirus.wa.gov/zh-hans/node/1553
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://app.smartsheet.com/b/form/d4c155fa930f4b848f95774d610c9708
mailto:consumer@utc.wa.gov
https://www.phmsa.dot.gov/news/phmsa-stay-enforcement-covid-19
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وط اختبار المخدرات، •  التعامل بمرونة مع �ش
 ومتطلبات التدر�ب المتخصصة. تعليق تنف�ذ متطلبات تأه�ل مشغ�ي الخدمة و�دارة غرف التحكم مثل ساعات الخدمة  •

Federal Railroad Association (FRA) 
ي أما�ن العمل، فإنها تتوقف عن تطبيق بعض  FRAأصدرت  •

ا بح�ث إذا حدث نقص �ف
�
 متطلبات السالمةإعفاًء طارئ

�ة فقط).  ف  (باإلنجل�ي
 هذا اإلعفاء عند استخدام سلطة التنف�ذ المفوضة له.  UTCسيتبع  •

ل�ة ف  أفراد نقل البضائع الم�ف
ل�ة أغط�ة الوجه القماش�ة.  • ف  �جب أن يرتدي أفراد نقل البضائع الم�ف
ي المرحلة األو�، �مكن ألفراد النقل الق�ام  •

ي تدعم إتمام صفقة عقار�ة فقط، أو بالنسبة للمقاطعات �ف بعمل�ات النقل الىت
ك بيئة غ�ي آمنة.   شخص ضع�ف ي�ت

ي المرحلة الثان�ة، �مكن ألفراد النقل استئناف جميع األ�شطة، إذا ما تمكنو من تلب�ة متطلبات السالمة  •
بالنسبة للمقاطعات �ف

 .Department of Labor & Industriesلصاحب العمل من 

Federal Motor Carrier Safety Administration (FMSCA) 
ي حاالت الطوارئ  FMSCAوافقت  •

ي تقدم اإلغاثة �ف ع� إعفاء مؤقت من متطلبات ساعات الخدمة للمركبات التجار�ة الىت
 (مثل الطعام والمعدات الطب�ة ومعدات الحما�ة الشخص�ة)، طالما �حصل السائقون ع� إجازة بعد ا�تمال عمل�ة التسل�م. 

ي قائمة باألسئلة الشائعة حول هذا اإلعالن  FMSCAت ��ش  •
وىف �ة فقط).  ع� موقعها اإلل��ت ف  (باإلنجل�ي

وس كورونا (كوف�د صفحة معلومات FMSCAأ�شأت  • �ة فقط). 19-عن ف�ي ف  ) (باإلنجل�ي

Department of Licensing (DOL) 
ا بصورة مؤقتة.  30بتمد�د مواع�د انتهاء صالح�ة رخصة الق�ادة لمدة  Department of Licensingقامت  •  يوم�
اخ�ص الق�ادة التجار�ة (  DOLتقوم  ،FMSCAبموجب إرشادات  • وتصار�ــــح الق�ادة ) CDLبتمد�د مواع�د انتهاء الصالح�ة ل�ت

ي أو بعد ) CDPالتجار�ة ( 
.  30مارس إ�  30المقرر انتهاء صالحيتها �ف  سبتم�ب

ف حمل �سخة من شهادتهم الطب�ة منته�ة الصالح�ة إلثبات أن تار�ــــخ انتهاء ال�ت  • ف التجار�ني خ�ص أو �جب ع� السائقني
ي أو بعد 

 مارس.  30الت��ــــح كان �ف

  االجتماعات المفتوحة وجلسات االستماع وورش العمل
ي فعال�ة  جميع نعقد

نت. فإذا كنت تخطط للمشاركة �ف االجتماعات المفتوحة وجلسات االستماع وورش العمل ع�ب الهاتف أو ع�ب اإلن�ت
  للحصول ع� التفاص�ل الالزمة.  التق��م ، فتأ�د من مراجعةعمل

 المصادر
، البنجاب�ة، ال�ور�ة، ال�ابان�ة، الصين�ة، ام�ةالفيتن، الروس�ة، اإلسبان�ة اللغاتب(  الرس�ي لوال�ة واشنطن 19-موقع كوف�د •

 ). األوكران�ة، الصومال�ة
ي لوزارة الصحة •

وىف وس كورونا المستجد لعام  الموقع اإلل��ت ي ف�ي ، ال�ابان�ة، الصين�ة، )) ASLبلغة اإلشارة األم��ك�ة (( 2019لتف�ش
 ). الفيتنام�ة، األوكران�ة، اإلسبان�ة، الصومال�ة، الروس�ة، البنجاب�ة ، ال�ور�ة

ي واشنطن، أو ك�ف�ة   0127-525-800-1ع� الرقم   19-اتصل بالخط الساخن ل�وف�د •
إذا كانت لد�ك أسئلة حول ما �حدث �ف

وس.  ا وحىت  6خطوط الهاتف مفتوحة من الساعة  انتشار الف�ي ا.  10صباح�  مساًء يوم��
ي أصدرتها الوال�ات األخرى، قم ب��ارة  •   NARUC  أداة تعقب االستجابة لوال�ة  لمعرفة إرشادات لجان المرافق العامة الىت

�ة فقط).  ف  (باإلنجل�ي

https://www.railwayage.com/wp-content/uploads/2020/03/Emergency-Waiver-Letter-03252020.pdf
https://www.fmcsa.dot.gov/emergency/frequently-asked-questions-related-fmcsa-emergency-declaration-03192020
https://www.fmcsa.dot.gov/COVID-19
https://www.utc.wa.gov/docs/Pages/AllEvents.aspx
https://coronavirus.wa.gov/
https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550
https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550
https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550
https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550
https://coronavirus.wa.gov/ru/node/1551
https://coronavirus.wa.gov/vi/node/1552
https://coronavirus.wa.gov/vi/node/1552
https://coronavirus.wa.gov/vi/node/1552
https://coronavirus.wa.gov/zh-hans/node/1553
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/AmericanSignLanguage
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/ChineseSimplified
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus/Russian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus/Russian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus/Russian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/CoronavirusSpanish
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/vietnamese
https://www.naruc.org/compilation-of-covid-19-news-resources/state-response-tracker/
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 إمكان�ة الوصول
ف�ما يتعلق بالهاتف الن�ي  711أو اتصل ع�  6384-833-800-1هل تحتاج إ� هذە المعلومات بتنسيق مختلف؟ اتصل بالرقم 

 )TTY ( .ح�ل الب�انات  من خالل خدمات واشنطن ل�ت

ا وحىت  8من الساعة  9882-333-888-1بعدة لغات. ُير�ب االتصال بالرقم  UTC�مكن أن �ساعدك  ف إ�  5صباح� مساًء من االثنني
جم فوري.  الجمعة  وطلب م�ت
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