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COVID-19   رسپانس 

) کے آس پاس کی ایجنسیوں سے تازہ ترین معلومات کے لۓ  یوکرینیائی، صومالی، پنجابی، کورین، جاپانی، چینی، ویتنامی، روسی، ہسپانویریاست (

coronavirus.wa.gov  مالحظہ کریں اور تازہ ترین معلومات کے لئے اکرث اس صفحے پر جائیں۔ 

UTC بلڈنگ عوام کے لئے بند ہے 

UTC کی ع�رت اگلے نوٹس تک عوام کے لئے بند ہے اور متام UTC مالزمین گھر سے کام کر رہے ہیں۔ 

پر فون کر   WUTC 1-888-333- (9882(بہت ساری خدمات ہ�ری ویب سائٹ پر دستیاب ہیں، اور آپ مدد کے لۓ یا صارف کی شکایت درج کرنے کے لئے 

 بجے تک آن الئن چیٹ کرسکتے ہیں۔ ٹیلیفون پر ترجمے کی خدمات دستیاب ہیں۔ 5بجے تا شام  8سکتے ہیں یا پیر تا جمعہ صبح 

Stay Home, Stay Healthy ) (گھر میں رہیں، صحت مند رہیں 

مئی کو انہوں   1گھر پر رہیں، صحتمند رہیں) حکم جاری کیا، اور ( Stay at Home, Stay Healthy جے انلسی) نے( Jay Insleeگورنر  ،مارچ کو 23

پیش کیا۔ کاؤنٹیاں انفرادی طور پر  رٹ واشنگٹن) ماڈلسیف اسٹا( Safe Start Washingtonچار مرحلہ  نے حکم میں توسیع کی اور دوبارہ کھولنے کے لئے

 مراحل سے گزر رہے ہیں، لہذا کمپنیوں کو یہ جاننے کی رضورت ہوتی ہے ان کاؤنٹیوں پر کیا رہن�ئی الگو ہوتی ہے جہاں وہ کام کرتے ہیں۔

(رصف  یہ فارم جمع کروائیں ینے کے لئے، براہ کرماپنے کاروبار کی حیثیت واضح کرنے یا اپنے کاروبار کو رضوری سمجھنے کے لئے درخواست د •

 انگریزی)۔

 یوٹیلیٹی بل ایڈ 

جوالئی سے متام توانائی، لینڈ الئن ٹیلیفون، اور پانی کے کمپنیوں کو رسوس منقطع کرنے یا دیر سے فیس وصول کرنے پر پابندی   28انسلی) نے ( Insleeگورنر 

 عائد کرنے کا حکم جاری کیا۔ 

 کمپنیوں کے پاس صارفین کے لئے یوٹیلیٹی بل ادا کرنے میں مدد کے لئے فنڈز موجود ہیں۔  •

بجے   5تا شام  8ادائیگی میں مدد کی رضورت ہے تو، آپ کو اپنی کمپنی سے رابطہ کرنا چاہئے یا پیر سے جمعہ صبح اگر آپ کو اپنے یوٹیلیٹی بل کی  •

 پر ای میل کریں۔  consumer@utc.wa.govپر کمیشن سے رابطہ کرنا چاہئے یا کسی بھی وقت    WUTC-333-888-1  )9882(تک 

 آرڈر ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو اپنے بلوں کی ادائیگی کرنی ہوگی، لہذا اگر آپ ابھی ادائیگی کرسکتے ہیں تو آپ کو ادا کرنا چاہئے۔  •

 باضابطہ کمپنیاں 

پنی پالیسیاں اور طریقوں کو  سے منسلک باضابطہ یوٹیلیٹی اور ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس وقت کے دوران ا UTCہم براہ راست 

 ایڈجسٹ کرتے ہیں۔  

 ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے لئے معلومات

)Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA    پائپ الئن اور مرض مواد کی سیفٹی

 ایڈمنسٹریشن 

PHMSA  (رصف انگریزی) کو محدود اہلکاروں اور تناؤ وسائل کا محاسبہ کرنے کی اجازت دی ہے۔   آپریٹر کی اہلیت کی تبدیلیوںنے عارضی طور پر 

 

 

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://coronavirus.wa.gov/
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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 منشیات کی جانچ کی رضوریات کے ساتھ نرمی، •

 کنٹرول روم مینجمنٹ کی رضوریات جیسے گھنٹوں کی خدمت اور خصوصی تربیت کی رضوریات کے نفاذ کو معطل کیا۔ آپریٹر کی اہلیت اور  •

)Federal Railroad Association (FRA  وفاقی ریلوے ایسوسی ایشن 

• FRA  کا نفاذ روکتا ہے (رصف انگریزی)۔  حفاظتی رضوریاتنے ایک ہنگامی چھوٹ جاری کی ہے کہ، اگر کام کی جگہوں پر قلت واقع ہو، کچھ 

• UTC   اس چھوٹ کی پیروی کرے گا جب ان کے سپرد کردہ نفاذ اتھارٹی کو استع�ل کرے گا۔ 

 گھریلو سامان منتقل کرنے والے 

 گھریلو سامان منتقل کرنے والے افراد کو کپڑے سے چہرے کو ڈھانپنا چاہئے۔ •

یں جو ریل اسٹیٹ کی لین دین کو بند کرنے میں مدد  کاؤنٹیوں کے لئے، نقل مکانی کرنے والے رصف وہی حرکتیں کرسکتے ہ مرحلہ ایک میں موجود •

 دیتے ہیں، یا ایک کمزور شخص ایک غیر محفوظ ماحول کو چھوڑتا ہوں۔ 

  Department ofمرحلہ دوہم میں موجود کاؤنٹیوں کے لئے، نقل مکانی کرنے والے افراد متام رسگرمیاں دوبارہ رشوع کرسکتے ہیں، اگر وہ  •

Labor & Industries )ہ محنت و صنعت) سے آجر کی حفاظت کی رضوریات پوری کرسکتے ہیں۔محکم 

)Federal Motor Carrier Safety Administration (FMSCA )(فیڈرل موٹر کیریرئ سیفٹی ایڈمنسٹریشن 

• FMSCA   نے ہنگامی امداد (جیسے کھانا، طبی سامان اور ذاتی حفاظتی سامان) کی فراہمی کرنے والی تجارتی گاڑیوں کی گھنٹوں خدمات کی

 رضوریات کو چھوٹ دینے کی منظوری دے دی، جب تک کہ ڈیلیوری مکمل ہونے کے بعد ڈرائیوروں کو آف ٹائم مل جاتا ہے۔

• FMSCA پر شائع کی ہے (رصف انگریزی)۔  اپنی ویب سائٹر پوچھے گئے سواالت کی ایک فہرست نے اس اعالن کے بارے میں متوات 

• FMCSA  19(نے ایک کورونا وائرس-COVID( تیار کیا ہے (رصف انگریزی)۔ معلوماتی صفحہ 

Department of Licensing )(محکمہ الئسنسنگ 

• Department of Licensing ) دن کے لئے عارضی طور پر بڑھا   30محکمہ الئسنسنگ) نے ڈرائیور الئسنس کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ کو

 دیا ہے۔ 

• FMSCA  ،کے رہن� خطوط کے تحتDOL  تجارتی ڈرائیور الئسنس)CDL(  اور تجارتی ڈرائیور کے اجازت ناموں)CDP (   کی میعاد ختم ہونے کی

 ۔  30توسیع کررہا ہے۔  مارچ سے ستمرب تک 30تاریخ میں 

یہ ظاہر ہو کہ ان کے الئسنس یا اجازت   تجارتی ڈرائیوروں کو اپنے میعاد ختم ہونے والے طبی رسٹیفکیٹ کی ایک کاپی اپنے ساتھ رکھنی چاہیئے تاکہ •

 مارچ کو یا اس کے بعد تھی۔  30نامہ کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ  

  ورکشاپیںکھلی مالقاتیں، س�عتیں اور 

کر رہے ہیں۔ اگر آپ کمیشن کے کسی پروگرام میں حصہ لینے کا سوچ رہے ہیں  انعقاد ہم فون یا آن الئن کے ذریعے متام کھلی مالقاتوں، س�عتوں اور ورکشاپوں کا 

  کرتے ہیں۔ ڈر چیککیلن تو، یقینی بنائیں کہ آپ تفصیالت کے لئے 

 وسائل 

 )۔ ییوکرائن، صومالی، پنجابی، کورین، جاپانی، چینی، ویتنامی، روسی، ہسپانوی( سائٹ  COVID-19واشنگٹن اسٹیٹ کی رسکاری  •

،  ہسپانوی، صومالی ،  روسی، پنجابی،  کورین، جاپانی ، چینی ، )ASL(امریکی اشارے کی زبان ( 2019ویب سائٹ   ناول کوروناویرس پھیلنے والی محکمہ صحت •

 ) ویتنامی، یوکرائن

  1-800-525-0127ہاٹ الئن کو    COVID-19اگر آپ کے پاس اس بارے میں سواالت ہیں کہ واشنگٹن میں کیا ہورہا ہے، یا وائرس کیسے پھیلتا ہے تو  •
 بجے تک کھلی رہتی ہیں۔  10بجے تا رات  6فون کی الئنیں روزانہ صبح  پر کال کریں۔

اسٹیٹ رسپانس ٹریکر مالحظہ کریں  NARUC  یہ دیکھنے کے لئے کہ دورسے ریاستوں میں رہن�ئی یوٹیلیٹی کمیشن نے کیا جاری کیا ہے تو، •

 ۔ (رصف انگریزی) 

 

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/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/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
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/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/Ukrainian
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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 رسائی 

واشنگٹن ریلے رسوسز) کے ذریعے  (  Washington Relay Servicesپر کال کریں یا    6384-833-800-1یہ معلومات مختلف شکل میں درکار ہے؟  

 ڈائل کریں۔  711کیلئے   )TTY( ٹیکسٹ ٹیلی ٹائپ 

UTC  کال کریں اور ترج�ن کے   1- 888-333- 9882اس پر  5تا شام  8پیر سے جمعہ کو صبح آپ کی متعدد زبانوں میں مدد کرسکتی ہے۔ برائے مہربانی

 لئے پوچھیں۔
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