
PUNJABI (ਪੰਜਾਬੀ) – PA 
 

ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ 

ਇਸ ਪੇਜ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਭਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤ� ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
coronavirus.wa.gov ‘ਤੇ ਜਾਓ(ਸਪੇਨੀ , ਰਸੂੀ, ਿਵਅਤਨਾਮੀ, ਚੀਨੀ, ਜਪਾਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸੋਮਾਲੀ, ਯੂਕ�ੇਨੀ)। 

UTC ਇਮਾਰਤ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ 

UTC ਇਮਾਰਤ ਅਗਲੇ ਨੋਿਟਸ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇUTC ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਾਡੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਂ1-888-333-WUTC (9882) ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ 
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਔਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

Stay Home, Stay Healthy 

ਮਾਰਚ 23 ਨੰੂ, ਗਵਰਨਰ Jay Inslee ਨੇ Stay at Home, Stay Healthy ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1 ਮਈ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 
ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਮਆਦ ਵਧਾ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਬੁਾਰਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਚਾਰ-ਚਰਨਾਂ ਦੇ Safe Start Washington ਮਾਡਲ ਦੀ 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਊਟਂੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਿਜੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇੱ ਿਕਹੜੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰੂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਓ (ਕੇਵਲ ਅੰਗ�ੇਜੀ ਿਵੱਚ)। 

ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਿਬੱਲ ਸਹਾਇਤਾ 

ਗਵਰਨਰ Inslee ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾ, ਲ�ਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਪੋਨ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ 28 ਜੂਲਾਈ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨੰੂ 
ਿਡਸਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

• ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਿਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਿਬੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 1-888-333-
WUTC (9882) ‘ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਫਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਿਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਹਣੁ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਿਨਯਮਤ ਕੰਪਨੀਆਂ 

ਅਸੀ ਂਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ UTC ਵੱਲ�  ਿਨਯਮਤ ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਅਤੇ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂਕ ਉਹ ਇਸ 
ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

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/Ukrainian
https://app.smartsheet.com/b/form/d4c155fa930f4b848f95774d610c9708
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ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) 
PHMSA ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਕੁਆਲੀਿਫਕੇਸ਼ਨ 
ਬਦਲਾਵਾਂ (ਕੇਵਲ ਅੰਗ�ੇਜੀ ਿਵੱਚ) ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ।  

• ਡ�ੱਗ ਜਾਂਚ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਚੀਲਾਪਣ 
• ਆਪਰੇਟਰ ਕੁਆਲੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਮੂ ਮੈਨੇਜਮ�ਟ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਜਵ� ਿਕ 

ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸਖਲਾਈ ਲੋੜਾਂ। 

Federal Railroad Association (FRA) 
• FRA ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਦਂੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੋੜਾਂ 

(ਕੇਵਲ ਅੰਗ�ੇਜੀ ਿਵੱਚ) ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
• UTC ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਆਪਣੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਥੋਿਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਕਰੇਗੀ।  

ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਿਲਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ 
• ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਿਲਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਚਹਰ ੇਨੰੂ ਢਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਿਹਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 

ਹੈ। 
• ਪਿਹਲੇ ਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਊਟਂੀਆਂ ਲਈ, ਸਮਾਨ ਿਲਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਿਰਅਲ ਇਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਜੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

• ਦਸੂਰੇ ਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਊਟਂੀਆਂ ਲਈ, ਸਮਾਨ ਿਲਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਜੇਕਰ ਉਹ Department of Labor & Industries ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

Federal Motor Carrier Safety Administration (FMSCA) 
• FMSCA ਨੇ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਰਾਹਤ (ਿਜਵ� ਿਕ ਭੋਜਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ, ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਨ) 

ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਦੱਤੀ ਹੈ, 
ਜਦ� ਤੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਿਡਲੀਵਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਔਫ-ਟਾਈਮ ਿਮਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 

• FMSCA ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। (ਕੇਵਲ ਅੰਗ�ੇਜੀ ਿਵੱਚ)।  

• FMCSA ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਜ (ਕੇਵਲ ਅੰਗ�ੇਜੀ ਿਵੱਚ) ਬਣਾਇਆ। 

Department of Licensing (DOL) 
• Department of Licensing ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਡ�ਾਇਵਰ ਲਸੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਿਮਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾ 

ਿਦੱਤਾ ਹੈ।  
• FMSCA ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, DOL ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡ�ਾਇਵਰ ਲਸੰਸਾਂ (CDL) ਅਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡ�ਾਇਵਰ ਪਰਿਮਟਾਂ 

(CDP) ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਿਮਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਮਾਰਚ 30 ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਸਤੰਬਰ 30 ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਮਾਤ 
ਹੋਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹਨ।  

• ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡ�ਾਇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ�ਮਾਣਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜੋ ਉਹ ਿਦਖਾ ਸਕਣ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਸੰਸ ਜਾਂ ਪਰਿਮਟ ਸਮਾਪਤੀ ਿਮਤੀ 30 ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਲਈ ਸੀ। 

https://www.phmsa.dot.gov/news/phmsa-stay-enforcement-covid-19
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/COVID-19
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ਓਪਨ ਮੀਿਟੰਗਾਂ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ  

ਅਸੀ ਂਸਾਰੀਆਂ ਓਪਨ ਮੀਿਟੰਗਾ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਂਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਿਕਸੇ 
ਕਮੀਸ਼ਨ ਈਵ�ਟ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ੋਿਕ ਤੁਸੀ ਂਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ।  

ਸਰੋਤ 

• ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟਟੇ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਾਈਟ (ਸਪੇਨੀ, ਰਸੂੀ, ਿਵਤਨਾਮੀ, ਚੀਨੀ, ਜਪਾਨੀ, ਕੋਰੀਆਈ, ਪੰਜਾਬੀ, 
ਸੋਮਾਲੀ, ਯੂਕ�ੇਨੀ)। 

• ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 2019 ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਈਨ ਭਾਸ਼ਾ (ASL ), ਚੀਨੀ6], ਜਪਾਨੀ, 
ਕੋਰੀਆਈ, ਪੰਜਾਬੀ, ਰਸੂੀ, ਸਮੋਾਲੀ, ਸਪਨੇੀ, ਯੂਕ�ਨੇੀ, ਿਵਅਤਨਾਮੀ)। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ ਿਕ ਵਾਿਸ਼ਗੰਟਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਿਕਵ� ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1-800-525-
0127 ‘ਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜ ੇਤਕੱ 
ਖੁਲ� ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕ ਯੂਟੀਿਲਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਹਨ, NARUC ਸਟੇਟ ਿਰਸਪਾਂਸ 
ਟ�ੈਕਰ (ਕੇਵਲ ਅੰਗ�ੇਜੀ ਿਵੱਚ) ਨੰੂ ਿਵਿਜਟ ਕਰੋ। 

ਪਹੁੰਚ 

ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੱੈਟ ਿਵੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 1-800-833-6384 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਰਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ
Text Teletype (TTY) ਦੇ ਲਈ 711 ਡਾਇਲ ਕਰੋ। 

UTC ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 
5 ਵਜੇ ਤੱਕ 1-888-333-9882 ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਦਭੁਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਕਹੋ। 

 

https://www.utc.wa.gov/docs/Pages/AllEvents.aspx
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/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/ChineseSimplified
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/
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