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 19- واکنش کووید 
مراجعھ  coronavirus.wa.govھای ایالتی بھ برای مشاھده آخرین اخبار بھ صفحھ بروید و برای کسب آخرین اطالعات از سازمان

 ).اوکراینی، سومالیایی، پنجابی، ایکره، ژاپنی، یچین، ویتنامی، روسی،  اسپانیاییکنید (

 برای مراجعھ عموم تعطیل است  UTCساختمان  

 کنند. در خانھ کار می UTC تا اطالع ثانوی برای مراجعھ عموم تعطیل است و تمام کارکنان UTCساختمان 

کننده با شماره توانید برای دریافت راھنمایی یا تنظیم شکایت مصرفسایت ما در دسترس ھستند و میر روی وببسیاری از خدمات ب
1-888-333 WUTC (9882)  جمعھ. خدمات-بعدازظھر، دوشنبھ 5صبح تا  8تماس بگیرید یا بھ صورت آنالین چت کنید، از ساعت
 ترجمھ تلفنی در دسترس ھستند.

Stay Home, Stay Healthy 

ماه مھ این فرمان را  1را صادر کرد و در روز  Stay at Home, Stay Healthyفرمان  Jay Insleeمارس، فرماندار  23در روز 
ھا بھ صورت جداگانھ در حال برای بازگشتی را معرفی کرد. شھرستان Safe Start Washingtonای تمدید و طرح چھار مرحلھ

ھایی کھ در شھرستان محل کارشان اجرایی شدند، ھا باید از دستورالعملپشت سر گذاشتن این مراحل ھستند، بھ ھمین دلیل شرکت
 اطالع پیدا کنند. 

درخواست ضروری شناختھ شدن کسب و کارتان، برای کسب اطالعات بیشتر درباره وضعیت کسب و کار خود یا  •
 ً  (فقط بھ زبان انگلیسی). فرم را ارسال کنید این لطفا

 کمک در پرداخت قبوض خدمات 

ژوئیھ را برای تمام  28دلیل عدم پرداخت قبوض تا تاریخ با صدور حکمی، قطع انشعاب و ارائھ خدمات بھ  Insleeفرماندار 
 ھای برق، تلفن و آب ممنوع اعالم کرد.شرکت

 کنندگان در پرداخت قبوض خدماتی، بودجھ مشخصی در نظر گرفتھ شده است. برای کمک بھ مصرف •
 بگیرید یا از طریق شماره تلفناگر برای پرداخت قبوض خدماتی خود بھ کمک نیاز دارید، باید با شرکت مربوط تماس  •

1-888-333 WUTC (9882)  بعدازظھر روزھای دوشنبھ تا جمعھ با کمیسیون تماس بگیرید یا ھر زمان 5صبح تا  8از
 ایمیل بزنید.  consumer@utc.wa.govکھ خواستید بھ آدرس 

د قبوض خود را پرداخت کنید، پس اگر اکنون امکان پرداخت دارید، این کار را پس از منقضی شدن تاریخ حکم، بای•
 بدھید.   انجام

 ھای تنظیم شدهشرکت 

ھای کاری خود ھا و روشمشیکنیم تا خطکار می UTCشده توسط ھای حمل و نقل و ارائھ خدمات تنظیم ما بھ صورت مستقیم با شرکت
 را در طول این مدت تغییر بدھند.  

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/vi/node/1552
https://coronavirus.wa.gov/vi/node/1552
https://coronavirus.wa.gov/zh-hans/node/1553
https://coronavirus.wa.gov/zh-hans/node/1553
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/Korean
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/Ukrainian
https://app.smartsheet.com/b/form/d4c155fa930f4b848f95774d610c9708
mailto:consumer@utc.wa.gov
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 ھای حمل و نقل اطالعات مربوط بھ شرکت 

)Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA 
PHMSA  اب کارکنان محدود و منابع کاھش یافتھ، را (فقط بھ زبان انگلیسی) برای احتس تغییر صالحیت اپراتوربھ طور موقت مجوز

 صادر کرده است. 

 پذیری در رابطھ با الزامات آزمایش داروھای مخدر،انعطاف •
 تعلیق اجرای صالحیت اپراتور و الزامات مدیریت اتاق کنترل، از جملھ ساعت ارائھ خدمات و الزامات آموزشی ویژه. •

)Federal Railroad Association (FRA 
• FRA  یک معافیت اضطراری صادر کرده است، کھ بر اساس آن در صورت بروز برخی کمبودھا در محل کار، اجرای

 شود (فقط بھ زبان انگلیسی). متوقف می الزامات ایمنیبعضی 
• UTC  .در زمان استفاده از اختیارات اعطا شده بھ آن، این معافیت را پیگیری خواھد کرد

 جابجاکنندگان کاالھای خانگی 
 ای استفاده کنند. جابجاکنندگان کاالھای خانگی باید برای پوشاندن صورت از ماسک پارچھ •
ھا یک معاملھ ھایی انجام بدھند کھ در آنجایی توانند جابھایی کھ در فاز یک ھستند، جابجاکنندگان فقط میبرای شھرستان •

 کند. گیرد یا یک فرد در معرض خطر، مکان غیرایمن را ترک میامالک غیرمنقول صورت می
توانند در صورت رعایت الزامات ایمنی کارفرما کھ از سوی ھایی کھ در فاز دو ھستند، جابجاکنندگان میبرای شھرستان •

Department of Labor & Industries .مشخص شده است، تمام فعالیت خود را از سر بگیرند 

)Federal Motor Carrier Safety Administration (FMSCA 
یک معافیت موقت درباره الزامات  FMSCAمادامی کھ رانندگان پس از تکمیل یک جابجایی مرخصی کاری دریافت کنند،  •

ھای ضروری (مثل غذا، تجھیزات پزشکی و تجھیزات محافظت فردی) ساعات خدمات برای خودروھای تجاری کھ کمک
 کنند، در نظر گرفتھ است.جابجا می را

• FMSCA منتشر کرده است (فقط بھ زبان  سایت خوددر وبھای متداول درباره این اعالمیھ را یک فھرست از پرسش
 انگلیسی). 

• FMCSA  ست (فقط بھ زبان انگلیسی).) ایجاد کرده ا19-درباره ویروس کرونا (کووید صفحھ اطالعاتیک 

)Department of Licensing (DOL 
• Department of Licensing روز تمدید  30ھای رانندگی را برای مدت بھ طور موقت تاریخ انقضای گواھینامھ

 است.  کرده
 )CDL( ھای رانندگی تجاری فقط برای گواھینامھ DOLتمدید تاریخ انقضا از سوی ، FMSCAھای بر اساس دستورالعمل •

 شوند. سپتامبر منقضی می 30مارس تا  30شود کھ از انجام می ) CDP( مجوزھای رانندگی تجاری  و
شده خود را بھ ھمراه داشتھ باشند تا مشخص شود تاریخ انقضای رانندگان تجاری باید یک نسخھ از گواھی پزشکی منقضی •

 مارس یا پس از آن بوده است. 30ھا در روز نگواھینامھ یا مجوز آ

 ھای باز برای عمومھا و کارگاهجلسات، دادرسی

کنیم. اگر در نظر دارید در یک ھای باز برای عموم را بھ صورت تلفنی یا آنالین برگزار میھا و کارگاهما تمام جلسات، دادرسی
  نمایید.مراجعھ  تقویمتر حتماً بھ رویداد کمیسیون شرکت کنید، برای کسب اطالعات دقیق

 منابع 

، پنجابی، ایکره، ژاپنی، چینی، ویتنامی، روسی، اسپانیایی( 19- سایت رسمی ایالت واشنگتن برای کووید •
 ). اوکراینی ،سومالیایی

https://www.phmsa.dot.gov/news/phmsa-stay-enforcement-covid-19
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/emergency/frequently-asked-questions-related-fmcsa-emergency-declaration-03192020
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/
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/Korean
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
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،ایکره، ژاپنی،  چینی، )ASL(زبان اشاره آمریکایی (  1920شیوع جدید ویروس کرونا در  سایت وزارت بھداشت برای وب  •
 ).ویتنامی، اوکراینی، اسپانیایی، سومالیایی، روسی ،  پنجابی

  شماره خط ویژه دھد یا نحوه انتشار این ویروس، بادر صورت وجود ھرگونھ سؤال درباره اتفاقاتی کھ در واشنگتن رخ می  •
 شب باز ھستند.  10صبح تا  6خطوط تلفن بھ صورت روزانھ از  تماس بگیرید. 1-800-525-0127

مراجعھ کننده واکنش ایالتدنبال NARUCھا منتشر کردند، بھ  ھای خدماتی در سایر ایاالت ھایی کھ کمیسیون برای مشاھده راھنمایی •
 ی).کنید (فقط بھ زبان انگلیس

 دسترسی

 ) TTY( تایپ تماس بگیرید یا برای تکست تلھ  1-800-833-6384آیا در یک قالب متفاوت بھ این اطالعات نیاز دارید؟ با شماره 
 گیری کنید. را شماره 711طریق خدمات رلھ واشنگتن،  از

UTC تماس بگیرید  جمعھ -شب، دوشنبھ 5صبح تا  8 1-888-333-9882تواند در چند زبان بھ شما کمک کند. لطفاً با شماره می
 درخواست مترجم کنید.  و

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
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/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
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/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/
https://www.naruc.org/compilation-of-covid-19-news-resources/state-response-tracker/
https://www.naruc.org/compilation-of-covid-19-news-resources/state-response-tracker/

	ساختمان UTC برای مراجعه عموم تعطیل است
	Stay Home, Stay Healthy
	کمک در پرداخت قبوض خدمات
	شرکتهای تنظیم شده
	اطلاعات مربوط به شرکتهای حمل و نقل
	(Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA
	(Federal Railroad Association (FRA
	جابجاکنندگان کالاهای خانگی
	(Federal Motor Carrier Safety Administration (FMSCA
	(Department of Licensing (DOL


	جلسات، دادرسیها و کارگاههای باز برای عموم
	منابع
	دسترسی

