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COVID-19 எ�ர்�ைன 

��ப்�தத்ல்கைளக் காண அ�க்க� இந்தப் பக்கத்�ற்�ம் மாகாணம் 
����ள்ள �கைமகளிட��ந்� ச�பத்�ய தகவல்கைளக் 
காணcoronavirus.wa.gov பக்கத்�ற்�ம் வ�ைக தா�ங்கள் (ஸ்பானிய ெமா�, ரஷ்ய 
ெமா�, �யட்நா�ய ெமா�, �னெமா�, ஜப்பானிய ெமா�, ெகாரிய ெமா�, 
பஞ்சா�, ேசாமா�ய ெமா�, உக்ேரனிய ெமா�). 

UTC கட்�டம் ெபா�மக்க�க்� �டப்பட்�ள்ள� 

அ�த்தகட்ட அ��ப்� வ�ம்வைர UTC கட்�டம் ெபா�மக்க�க்� 
�டப்பட்�ள்ள�. அத்�டன் அைனத்� UTC பணியாளரக்�ம் �ட்���ந்� 
பணியாற்��ன்றனர.் 

பல ேசைவகள் எங்கள் இைணயதளத்�ல் �ைடக்கப்ெப��ன்றன. உத� 
ெப�வதற்� அல்ல� வா�க்ைகயாளர ்�கா�க்� �ங்கள் �தல் ெவள்ளிவைர 
காைல 8 �தல் �ன்ம�யம் 5 வைர 1-888-333-WUTC (9882) என்ற எண்ணில் 
அைழக்கேவா அல்ல� இைணயபக்கத்�ல் உைரயாடேவா ெசய்யலாம். 
ெதாைலேப� ெமா�ெபயரப்்�ச ்ேசைவகள் உள்ளன. 

Stay Home, Stay Healthy 

மாரச் ்23ல், ஆ�நர ்Jay Inslee Stay at Home, Stay Healthy ஆைணைய ெவளி�ட்டார.் 
ேம 1 ல் அவர ்ஆைணைய நீட்�தத்ேதா� ம��றப்�க்காக நான்� கட்ட Safe Start 
Washington மா�ரிைய அ��கப்ப�த்�னார.் மாவட்டங்கள் தனித்தனியாக 
கட்டங்கைளக் கடக்�ன்றன. எனேவ நி�வனங்கள் அைவ இயங்�ம் 
மாவட்டங்களில் எந்த வ�காட்�தல்கள் ெபா�ந்�ம் என்பைதத் 
ெதரிந்�ெகாள்ள ேவண்�ம். 

• உங்கள் ெதா�ல் நிைலைய ெதளி�ப�த்�க் ெகாள்�தல் அல்ல� 
அத்�யாவ�யமானதாக க�தப்ப�ம் உங்கள் ெதா�ல் 
�ண்ணப்பத்�ற்�, தய�ெசய்� இந்த ப�வதை்த சமரப்்�க்க�ம் 
(ஆங்�லத்�ல் மட்�ம்). 

உபேயாகக் கட்டண உத� 

ஆ�நர ்Inslee அைனத்� எரிெபா�ள், தைரவ� ெதாைலேப� மற்�ம் ��நீர ்
நி�வனங்கைள�ம் ேசைவைய �ண்�தத்ல் அல்ல� ��தல் கட்டணங்கைள 
வ��தத்ல் ஆ�யவற்�க்� ஜூைல 28 வைர தைட��த்� ஆைண 
�றப்�த்�ள்ளார.் 

https://coronavirus.wa.gov/
https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550
https://coronavirus.wa.gov/ru/node/1551
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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• வா�க்ைகயாளரக்ள் உபேயாகக் கட்டணங்கைளச ்ெச�த்த உத�வதற்� 
நி�வனங்க�க்� நி� �ைடக்�ற�.  

• உங்கள் உபேயாகக் கட்டணதை்தச ்ெச�த்த உத� ேதைவெயனில், 
உங்கள் நி�வனத்ைத ெதாடர�்ெகாள்ள�ம் அல்ல� ஆைணயத்ைத 
1-888-333-WUTC (9882) என்ற எண்ணில் �ங்கள் �தல் ெவள்ளிவைர காைல 
8 �தல் �ன்ம�யம் 5 வைர�ேலா அல்ல� consumer@utc.wa.gov என்ற 
�ன்னஞ்சல் �கவரி�ல் எப்ேபா� ேவண்�மானா�ம் 
ெதாடர�்ெகாள்ளலாம். 

• இந்த ஆைண காலாவ�யான�ம் உங்கள் கட்டணங்கைள நீங்கள் 
ெச�தத்ேவண்� வ�ம். எனேவ, இப்ேபா� உங்களால் ெச�தத்��ந்தால், 
நீங்கள் ெச�த்த�ம்.  

ஒ�ங்��ைறப்ப�த்தப்பட்ட நி�வனங்கள் 

UTC ஒ�ங்��ைறப்ப�த்�ம் உபேயாக மற்�ம் ேபாக்�வரத்� நி�வனங்கள் 
தங்கள� ெகாள்ைககைள�ம் நைட�ைறகைள�ம் இந்த ேநரத்�ல் 
சரிெசய்�ெகாள்ள நாங்கள் அவற்�டன் ேநர�யாக பணியாற்��ேறாம்.  

தகவல் மற்�ம் ேபாக்�வரத்� நி�வனங்கள் 

Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) 
PHMSA வைரய�க்கப்பட்ட பணியாளரக்ள் மற்�ம் ேசார�்�ம் வாய்ப்� 
வளங்கைள கணக்�ல் ெகாண்� இயக்�நர ்த�� மாற்றங்கைள (ஆங்�லத்�ல் 
மட்�ம்) தற்கா�கமாக அ�ம�த்�ள்ள�.  

• ம�ந்� ேசாதைன ேதைவகளில் ெந�ழ்�, 
• இயக்�பவர ்த�� அமலாக்கம் மற்�ம் ேசைவ ேநரங்கள் மற்�ம் �றப்� 

ப�ற்� ேதைவகள் ேபான்ற கட்�ப்பாட்� அைற ேமலாண்ைம ேதைவகள் 
இைட நி�தத்ப்பட்�ள்ளன. 

Federal Railroad Association (FRA) 
• பணி�ட பற்றாக்�ைற ஏற்பட்டால் �ல பா�காப்� ேதைவகைள 

(ஆங்�லத்�ல் மட்�ம்) அமல்ப�த்�வைத நி�த்�வதற்� �ல 
அவசரகால ச�ைகைய (FRA) ெவளி�ட்�ள்ள�.  

• UTC அதன் வழங்கப்பட்ட அமலாக்க அ�காரதை்தப் பயன்ப�த்�ம்ேபா� 
இந்த �ட்�க்ெகா�த்தைல �ன்பற்�ம்.  

�ட்�ப் ெபா�ள்கைள இடம்மாற்�ேவார ்
• �ட்�ப்ெபா�ள் இடம்மாற்�ேவார ்�கமைறப்�த ்�ணி 

அணியேவண்�ம். 
• �தல் கட்டத்��ள்ள மாவட்டத்�ற்�, இடம் மாற்�ேவார ்ரியல் எஸ்ேடட் 

பரிவரத்்தைனைய ��ப்பதற்காக அல்ல� பா�க்கப்படக்��ய நபர ்

mailto:consumer@utc.wa.gov
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
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பா�காப்பற்ற �ழைல �ட்�செ்சல்வதற்காக மட்�ேம இடமாற்றம் 
ெசய்ய ���ம். 

• இரண்டாம் கட்டத்��ள்ள மாவட்டங்களில், Department of Labor & Industries 
வைரய�த்�ள்ள ெதா�ல் உரிைமயாளர ்பா�காப்�த ்ேதைவகைள 
�ரத்்�ெசய்�ம் பட்சத்�ல் இடம் மாற்�ேவார ்அைனத்� 
நடவ�க்ைககைள�ம் ெதாடரலாம். 

Federal Motor Carrier Safety Administration (FMSCA) 
• FMSCA அவசர நிவாரணங்கைள (உண�, ம�த்�வ உபகரணங்கள் மற்�ம் 

தனிப்பட்ட பா�காப்� உபகரணம் ேபான்றைவ) பட்�வாடா ெசய்�ம் 
வணிக வாகனங்க�க்கான ேசைவ ேநரத ்ேதைவகளில், ஓட்�நரக்ள் 
பட்�வாடா ��ந்த�ன் ஓய்� ேநரம் வழங்கப்ப�ம் பட்சத�்ல் ஒ� 
தற்கா�க ச�ைகைய அங்�கரித்�ள்ள�. 

• FMSCA அவரக்ள� இைணயதளத்�ல் (ஆங்�லத்�ல் மட்�ம்) இந்த 
அ��ப்� ��த்� அ�க்க� ேகட்கப்ப�ம் ேகள்�களின் பட்�யைல 
ெவளி�ட்�ள்ள�.  

• FMCSA ஒ� ெகாேரானாைவரஸ் (COVID-19) தகவல் பக்கத்ைத (ஆங்�லத்�ல் 
மட்�ம்) உ�வாக்��ள்ள�. 

Department of Licensing (DOL) 
• The Department of Licensing தற்கா�கமாக ஓட்�நரக்ளின் உரிம காலாவ� 

ேத�கைள 30 நாட்க�க்� நீட்�த்�ள்ள�.  
• FMSCA வ�காட்�தல்களின் �ழ், DOL மாரச் ்30 �தல் ெசப். 30 க்�ள் 

காலாவ�யா�ம் வணிக வாகன ஓட்�நர ்உரிமங்கள் (CDL) மற்�ம் 
வணிகவாகன ஓட்�நர ்அ�ம�களின் (CDP) காலாவ� ேத�கைள 
நீட்�க்�ற�.  

• வணிக வாகன ஓட்�நரக்ள் அவரக்ள� உரிமம் அல்ல� அ�ம��ன் 
காலாவ� ேத� மாரச் ்30 அல்ல� அதற்�ப்�ன் என்பைதக் காட்�ம் 
வண்ணம் அவரக்ள� காலாவ�யான ம�த்�வ சான்�த�ன் நகைல 
ைவத்��க்க ேவண்�ம். 

�றந்த சந்�ப்�கள், ேகட்�ைரகள் மற்�ம் 
க�த்தரங்கங்கள்  

அைனத்� �றந்த சந்�ப்�கள், ேகட்�ைரகள் மற்�ம் க�தத்ரங்கங்கைள�ம் 
நாங்கள் ெதாைலேப� அல்ல� இைணயவ��ல் நடத்��ேறாம். ஆைணய 
நிகழ்�ல் நீங்கள் பங்ேகற்க எண்ணினால், �பரங்க�க்�  நாட்காட்�ைய 
சரிபாரக்்கத் தவறா�ரக்ள்.  

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
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வாய்ப்� வளங்கள் 

• வா�ங்டன் மாகாணத்�ன் அ�கார�ரவ் COVID-19 இைணயதளம் (ஸ்பானிய 
ெமா�, இரஷ்யெமா�, �யட்நா�ய ெமா�, �னெமா�, ஜப்பானிய 
ெமா�, ெகாரிய ெமா�, பஞ்சா�, ேசாமா�ய ெமா�, உக்ேரனிய ெமா�). 

• �காதாரத்�ைற�ன் நாவல் ெகாேரானாைவரஸ் ��ரத் ெதாற்� 2019  
இைணயதளம் (அெமரிக்க ச�க்ைஞ ெமா� (ASL ), �னெமா�, ஜப்பானிய 
ெமா�, ெகாரியெமா�, பஞ்சா�, இரஷ்யெமா�, ேசாமா�ய ெமா�, 
ஸ்பானிய ெமா�, உக்ேரனிய ெமா�, �யட்நா�ய ெமா�). 

• வா�ங்டனில் நடப்பைவ ��த்� அல்ல� ைவரஸ் எவ்வா� பர��ற� 
என்பைவ ��த்� உங்க�க்�க் ேகள்�கள் இ�ப்�ன் 1-800-525-0127 என்ற 
COVID-19 �ரத்ேயக எண்ைண அைழக்க�ம். �ன�ம் காைல 6 �தல் இர� 
10 வைர ெதாைலேப� இைணப்� �றந்��க்�ம். 

• �ற மாகாணங்களின் பயன்பாட்� ஆைணங்கள் என்ன வ�காட்�தைல 
ெவளி�ட்�ள்ளன என்பைதக் காண NARUC மாகாண எ�ர�்ைன தடம் 
காட�்க்� (ஆங்�லத்�ல் மட்�ம்) வ�ைக தர�ம். 

அ�கல் 

ேவெறா� வ�வத்�ல் இந்தத் தகவல் ேதைவயா? 1-800-833-6384 என்ற எண்ணிேலா 
அல்ல� வா�ங்டன் அஞ்சல் ேசைவகளின் வா�லாக உைர ெதாைலவ� 
தட்டச�்க்� (TTY) 711 என்ற எண்ைணேயா அைழக்க�ம். 

UTC பல ெமா�களில் உங்க�க்� உதவ ���ம். 1-888-333-9882 என்ற எண்ைண 
�ங்கள் �தல் ெவள்ளி வைர காைல 8 �தல் �ன்ம�யம் 5 வைர�ல் அைழத்� 
ஒ� ெமா�ெபயரப்்பாளைரக் ேக�ங்கள். 

 

https://coronavirus.wa.gov/
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/zh-hans/node/1553
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/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
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