ເບີໂທອົງການພາກລັດທ່ີ ສໍາຄັນ
ເບີໂທທັງໝົດ ແມ່ ນມີບໍລິການແປປາກເປ່ົ າຜ່ ານໂທລະສັບ. ເມື່ອຄົນຕອບໂທລະສັບ, ບອກເຂົາເຈ້ົ າ ກ່ ຽວກັບພາສາຂອງທ່ ານ. ຈະໃຊ້ ເວລານາທີ ສໍາລັບເຂົາເຈ້ົ າ
ເພື່ອຕໍ່ສາຍລາມແປພາສາຂອງທ່່ ານ. ສູ ນຄໍເຊັນເຕີ້ສ່ ວນໃຫຍ່ ແມ່ ນເປີດບໍລິການຕ້ັ ງແຕ່ ວັນຈັນ - ວັນສຸກ ລະຫວ່ າງເວລາ 8:00 AM - 5:00 PM.
ຖ້ າສູ ນຄໍເຊັນເຕີ້ຂອງທ່ ານມີໂມງບໍລິການ ຫລື ເປີດທໍາການຕ່ າງໂມງ, ແມ່ ນຈະມີລາຍລະອຽດຂ້ າງລຸ່ມນ້ີ :
ການອະນຸລັກໂບຮານຄະດີ ແລະ ປະຫວັດສາດ
•
•

360-586-3065. ຮັບຄໍາຕອບ ກ່ ຽວກັບໂຄງການອະນຸລັກໂບຮານຄະດີ ແລະ ປະຫວັດສາດ.
ເວັບໄຊ DAHP

ສໍານັກບໍລິຫານການພິຈາລະນາຄະດີ
•
•

360-407-2700 ຫລື 800-583-8271
ເວັບໄຊສໍານັກບໍລິຫານການພິຈາລະນາຄະດີ

ກະສິກໍາ
•
•

360-902-1800 ເພ່ື ອໂທຫາຫ້ ອງການຕົວແທນໃນ Olympia.
ເວັບໄຊພະແນກກະສິກໍາ ລັດວໍຊິງຕັນ

ເດັກ, ໄວໜ່ ຸ ມ & ຄອບຄົວ
•
•
•

•
•
•

844-626-8687, ໂທຫາວັນຈັນ - ວັນສຸກ ໃນຊ່ ວງເວລາ 8:00 AM – 4:30 PM. ກໍານົດເງ່ື ອນໄຂ ສໍາລັບເງິນອຸດໜູ ນດູ ແລເດັກ ສໍາລັບຄອບຄົວ.
ເວັບໄຊເງິນອຸດໜູ ນດູ ແລເດັກ.
800-394-4571. ຊ່ ວຍໃຫ້ ຜູ້ສະໜອງ ທີ່ມີຄໍາຖາມການເກັບເງິນ ສໍາລັບໂຄງການເງິນອຸດໜູ ນດູ ແລເດັກ. ຂໍ້ມູ ນຜູ້ ສະໜອງເງິນອຸດໜູ ນດູ ແລເດັກ.
800 723-4831 ຫລື 360-902-8060. ສາມາຊ່ ວຍແກ້ ໄຂຂ້ໍ ຮຽກຮ້ ອງ ກ່ ຽວກັບການປົກປ້ ອງເດັກ ແລະ ກໍລະນີສະຫວັດດີການເດັກ, ບ້ ານອຸປະຖໍາ ແລະ
ການອະນຸຍາດດູ ແລເດັກ, ໂຄງການດູ ແລເດັກ ແລະ ໜ່ ວຍບໍລິການຟ້ື ນຟູ ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ. ເອົາຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັບໂຄງການຕ່ າງໆຂອງອົງກອນ.
ເວັບໄຊພົວພັນປະຊາຊົນ.
866-777-3293. ຫ້ ອງການອະນຸຍາດດູ ແລເດັກພາກພ້ື ນ. ໄດ້ ໃບອະນຸຍາດດູ ແລເດັກສຸກເສີນ 6 ເດືອນ. ຂໍ້ມູ ນການອະນຸຍາດສຸກເສີນ.
844-792-7018 ຫລື 360-407-1642, ໂທ 24 ຊ່ົ ວໂມງຕ່ໍ ວັນ/7 ວັນຕ່ໍ ອາທິດ. ຄໍາຖາມສຸກເສີນດູ ແລກຸ່ມ ຫລື ໂຄວິດ 19 ເມ່ື ອຜູ້ ອະນຸຍາດພາກພື້ນບ່ໍ ໄດ້ ເຮັດວຽກ.
ເວັບໄຊສະຫວັດດີການເດັກ.
844-792-7017 ຫລື 360-407-1641, ໂທ 24 ຊ່ົ ວໂມງຕ່ໍ ວັນ/7 ວັນຕ່ໍ ອາທິດ. ສາຍດ່ ວນສຸກເສີນພະຍາດໂຄວິດ ຄອບຄົວອຸປະຖໍາ. ຄໍາຖາມສຸກເສີນດູ ແລກຸ່ມ ຫລື
ໂຄວິດ 19 ເມ່ື ອຜູ້ ອະນຸຍາດວຽກງານດູ ແລອຸປະຖໍາບ່ໍ ໄດ້ ເຮັດວຽກ. ເວັບໄຊການອະນຸຍາດດູ ແລອຸປະຖໍາ.

LAO (ພາສາລາວ) – LAO

•

866-363-4276, ໂທ 24 ຊົ່ວໂມງຕ່ໍ ວັນ/7 ວັນຕ່ໍ ອາທິດ. ສາຍດ່ ວນ End Harm ເພ່ື ອລາຍງານການທ່ າລຸນ ຫລື ການປ່ ອຍປະເດັກ. ເວັບໄຊ
ເພ່ື ອລາຍງານການທ່ າລຸນ.

ການຄ້ າ
•
•

800-822-1067. ຫ້ ອງການຊ່ ວຍເຫລືອຜູ້ ປະສົບເຄາະອະສິຍະກໍາ ແລະ ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ.
ເວັບໄຊພະແນກການຄ້ າ ລັດວໍຊິງຕັນ.

ການດັດສັນດານ
•
•

360-725-8213. ສາຍຫລັກ ສໍາລັບປະຊາຊົນ ທ່ີ ຈະເອົາຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບສະຖານດັດສັນດານ.
ເວັບໄຊ DOC (ພາສາອັງກິດ) ແລະ ພາສາສະເປນ.

ອົງການບໍລິຫານຊ່ ວຍເຫລືອໄລຍະຍາວ ແລະ ຜູ້ ສູ ງອາຍຸ DSHS (ALTSA)
•
•
•
•

866-363-4276 or 800-624-6186 (TTY), ໂທ 24 ຊ່ົ ວໂມງຕໍ່ວັນ/7 ວັນຕ່ໍ ອາທິດ. ນີ້ແມ່ ນສາຍດ່ ວນ End Harm ເພ່ື ອລາຍງານການທ່ າລຸນ ຫລື
ການປະປ່ ອຍຜູ້ ໃຫຍ່ ທ່ີ ມີໂອກາດຄວາມສ່ ຽງສູ ງ.
888-856-5691, ໂທທຸກວັນ ເວລາ 8:00 AM – 5:00 PM. ນ້ີ ແມ່ ນສາຍດ່ ວນ FamHelp (ການຊ່ ວຍເຫລືອຄອບຄົວ) ດູ ແລໄລຍະຍາວ
ສໍາລັບຄອບຄົວປະຊາຊົນທ່ີ ຢູ ່ ໃນສູ ນດູ ແລໄລຍະຍາວ.
800-422-3263. ຂ້ໍ ມູ ນທົ່ວໄປ ການດູ ແລໄລຍະຍາວ ສໍາລັບຜູ້ ໃຫຍ່ .
800-422-7930 (ສຽງ/TTY) ຫ້ ອງການຄົນຫູ ນວກ ແລະ ມີບັນຫາດ້ ານການຟັງ.

ອົງການບໍລິຫານສຸຂະພາບໃນເຊິງພຶດຕິກໍາ DSHS (BHA)
•
•
•
•
•
•
•

253-582-8900, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ. ໂຮງໝ
ໍ ລັດຕາເວັນຕົກ. ຂໍຂໍ້ມູ ນ ກ່ ຽວກັບສູ ນ ແລະ ຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັບການຢ້ ຽມ.
509-565-4000, 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ. ໂຮງໝ
ໍ ລັດຕາເວັນອອກ. ຂໍຂໍ້ມູ ນ ກ່ ຽວກັບສູ ນ ແລະ ຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັບການຢ້ ຽມ.
800-283-8639, ໂທຫາວັນຈັນ - ວັນສຸກ 8:00 AM – 4:00 PM. ສູ ນປິ່ນປົວ ແລະ ສຶກສາເດັກ. ຂໍຂໍ້ມູ ນ ກ່ ຽວກັບສູ ນ ແລະ ຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັບການຢ້ ຽມ.
360-664-4641, 24 ຊ່ົ ວໂມງຕ່ໍ ວັນ. ໂຄງການຟ້ື ນຟູ ຄວາມສາມາດ Maple Lane. ຂໍຂໍ້ມູ ນ ກ່ ຽວກັບສູ ນ ແລະ ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບການຢ້ ຽມ.
509-317-2700. ໂຄງການຟ້ື ນຟູ ຄວາມສາມາດ Yakima. ຂໍຂໍ້ມູ ນ ກ່ ຽວກັບສູ ນ ແລະ ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບການຢ້ ຽມ.
253-984-5651, 24 ຊ່ົ ວໂມງຕ່ໍ ວັນ. Ft. ໂຄງການຟ້ື ນຟູ ຄວາມສາມາດ Steilacoom ຂໍຂໍ້ມູ ນ ກ່ ຽວກັບສູ ນ ແລະ ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບການຢ້ ຽມ.
253-588-5281 ext. 0095, ໂທຫາ ວັນຈັນ - ວັນສຸກ 8:00 AM – 3:30 PM. ສູ ນຄວາມມຸ່ງໝ້ັ ນພິເສດ. ຂໍຂ້ໍ ມູ ນ ກ່ ຽວກັບສູ ນ ແລະ ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບການຢ້ ຽມ.

LAO (ພາສາລາວ) – LAO

ອົງການຄົນພິການທາງດ້ ານພັດທະນາການ (DDA)
•
•
•
•
•

ການບໍລິການ ແລະ ແຫລ່ ງຂ້ໍ ມູ ນ ສໍາລັບບຸກຄົນພິການທາງດ້ ານພັດທະນາການ.
ເຂດມົນທົນ Adams, Asotin, Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Ferry, Franklin, Garfield, Grant, Kittitas, Klickitat, Lincoln, Okanogan, Pend
Oreille, Spokane, Stevens, Walla Walla, Whitman, Yakima: 800-462-0624.
Island, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom counties: 800-314-3296.
ເຂດມ
ົ ນທ
ົ ນ Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Lewis, Mason, Pacific, Skamania, Thurston, Wahkiakum: 800-248-0949
ຂໍ້ມູ ນພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ DDA

ພະແນກຟ້ື ນຟູ ວິຊາຊີບ DSHS (DVR)
•
•

800-637-5627 ຫລື 360-725-3636. ໜ່ ວຍບໍລິການຈ້ າງງານ ແລະ ປຶກສາຟ້ື ນຟູ ວິຊາຊີບສະເພາະບຸກຄົນ. ການຊ່ ວຍເຫລືອຄົນພິການ ທີ່ຕ້ ອງການເຮັດວຽກ
ແຕ່ ມີບັນຫາຫລາຍ. ການຊ່ ວຍເຫລືອ ແລະ ເຝິກອົບຮົມດ້ ານເຕັກນິກ ສໍາລັບນາຍຈ້ າງໃນການຄັດເລືອກ ແລະ ວ່ າຈ້ າງຄົນພິການ.
ເວັບໄຊ DVR

ອົງການບໍລິການເສດຖະກິດ DSHS (ESA)
•
•

360-664-4404. ການຊ່ ວຍເຫລືອດ້ ານອາຫານ, ການຊ່ ວຍເຫລືອເງິນສົດ, ການຊ່ ວຍເຫລືອເດັກ, ເງື່ອນໄຂທາງການແພດ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ.
ເວັບໄຊ ESA

ພະແນກບໍລິການຊຸມຊົນ DSHS - ESA
•

877-501-2233 ຫລື 800-865-7801. ການຊ່ ວຍເຫລືອເງິນສົດ ແລະ ອາຫານ ສໍາລັບຄອບຄົວ ແລະ ປະຊາຊົນທ່ີ ມີລາຍໄດ້ ຕໍ່າ. ການດູ ແລສຸຂະພາບປະຊາຊົນ
ຜູ້ ທ່ີ ອາຍຸສູ ງກວ່ າ, ຕາບອດ ຫລື ພິການ. ໂຄງການຊ່ ວຍເຫລືອສຸກເສີນ DSHS.

ພະແນກຊ່ ວຍເຫລືອເດັກ DSHS – ESA
•

800-442-ເດັກ (5437). ໜ່ ວຍຊ່ ວຍເຫລືອເດັກ, ຈ່ າຍເງິນທຶນ ຫລື ຮັບການເງິນຊ່ ວຍເຫລືອເດັກ.

ພະແນກບໍລິການກໍານົດຄວາມພິການ DSHS – ESA
•

Olympia 800-562-6074; Seattle 800-843-4440; Spokane 800-572-5299. ເງື່ອນໄຂທາງການແພດ ສໍາລັບຜົນປະໂຫຍດຄົນພິການປະກັນສັງຄົມ ແລະ
ລາຍໄດ້ ຄໍ້າປະກັນເພ່ີ ມ. ຂ້ັ ນຕອນທ່ີ ຂໍການຊ່ ວຍເຫລືອທາງການແພດຂະໜາດນ້ ອຍ DSHS.

ຫ້ ອງການຊ່ ວຍເຫລືອຜູ້ ລ້ີ ໄພ & ຜູ້ ຍ້ າຍຖ່ິ ນຖານ DSHS - ESA
•

360-890-0691. ແຫລ່ ງຂ້ໍ ມູ ນ ເພື່ອຊ່ ວຍຜູ້ ອົບພະຍົບ ແລະ ຜູ້ ຍ້ າຍຖ່ິ ນຖານໃຫ້ ສໍາເລັດ ແລະ ເຕີບໂຕໃນລັດວໍຊິງຕັນ.

LAO (ພາສາລາວ) – LAO

ຫ້ ອງການຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການສ້ໍ ໂກງ DSHS
•
•

800-562-6906, ໂທ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ/7 ວັນຕໍ່ອາທິດ. ກວດກາການສໍ້ໂກງຜົນປະໂຫຍດປະຊາຊົນໃນລັດວໍຊິງຕັນ.
ເວັບໄຊຫ້ ອງການຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການສໍ້ໂກງ

ໜ່ ວຍບໍລິການປະຊາຊົນ DSHS
•
•
•

360-902-7878 ຫລື 800-737-0617 ທາງເລືອກ 4. ຍືນຄໍາຮ້ ອງ, ເອົາຂ້ໍ ມູ ນ DSHS ທົ່ວໄປ, ລາຍງານການປ່ ຽນແປງ ແລະ ຊອກຫາຫ້ ອງການ DSHS.
ຍືນຄໍາຮ້ ອງ
ຂ້ໍ ມູ ນພະຍາດໂຄວິດ 19 ລ້ າສຸດ

ໂຄງການແຈ້ ງພະຍານຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ DSHS
•
•

800-422-1536, ໂທ 24 ຊົ່ວໂມງຕ່ໍ ວັນ/7 ວັນຕ່ໍ ອາທິດ. ຊ່ ວຍເຫລືອຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ ແລະ ພະຍານການລ່ ວງລະເມີດທາງເພດ ຫລື ອະສິຍະກໍາຮຸນແຮງອ່ື ນໆ
ເພ່ື ອຕິດຕາມສະຖານທ່ີ ຂອງບຸກຄົນ ຜູ້ ທ່ີ ຫລອກລວງເຂົາເຈ້ົ າ. ໂຄງການແມ່ ນເປັນໂຄງການລັບ.
ໂຄງການແຈ້ ງພະຍານຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ

ນິເວດວິທະຍາ
•
•
•
•

360-407-6000. ເບີໂທຫລັກ ຫ້ ອງການໃຫຍ່ ດ້ ານນິເວດວິທະຍາ.
ເພ່ື ອລາຍງານການຮ່ົ ວໄຫລ່ ແລະ ບັນຫາສ່ິ ງແວດລ້ ອມອ່ື ນໆ ໃນຊ່ ວງໂມງທຸລະກິດ, ຕິດຕ່ໍ ຫາເບີ 1-360-407-6300, swroerts@ecy.wa.gov,
ຫລື ແບບຟອມການລາຍທ່ົ ວລັດ.
ເພ່ື ອລາຍງານການຮົ່ວໄຫລ່ ລົງສູ ່ ນໍ້າ ຫລື ເຫດການ, ຢູ ່ ນອກໂມງເຮັດວຽກ, ໃຫ້ ໂທຫາເລກໝາຍ 1-800-645-7911
ຕິດຕ່ໍ ພະແນກນິເວດວິທະຍາ

ຜູ້ ຕວດການສຶກສາ
•
•

866-297-2597. ຊ່ ວຍຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງຮຽນໃນການແກ້ ໄຂບັນຫາ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ກັບການຮຽນຮູ ້ ຂອງນັກຮຽນ. ອໍານວຍໃຫ້ ແກ່ ການສື່ສານ ແລະ
ການແກ້ ໄຂບັນຫາຮ່ ວມກັນ. ບ່ໍ ແມ່ ນໜ່ ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ .
ເວັບໄຊ OEO

LAO (ພາສາລາວ) – LAO

ຜູ້ ຕວດການຄອບຄົວ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
•

•

206-439-3870 ຫລື 800-571-7321. ຊ່ ວຍຍືນຄໍາຮ້ ອງ ກ່ ຽວກັບການດໍາເນີນຂອງລັດ ຫລື ຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການປະຕິບັດໃນກໍລະນີຕ່ າງໆ
ທີ່ພົວພັນກັບເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ ຽງໃນການຖືກທ່ າລຸນ, ການລະເລີຍ ຫລື ບັນຫາອ່ື ນໆ; ເດັກ ຫລື ຄອບຄົວທ່ີ ພົວພັນກັບການປົກປ້ ອງເດັກ ຫລື
ອົງກອນສະຫວັດດີການເດັກ ຫລື ຄວາມປອດໄພ ຫລື ສະຫວັດດີການເດັກໃນການດູ ແລຂອງລັດ.
ຍືນຄໍາຮ້ ອງ

ສະຖາບັນການເງິນ
•
•
•

877-RING-DFI ຫລື 888-976-4422 ພາສາສະເປນ. ເອົາຂ້ໍ ມູ ນ ຫລື ພົວພັນຫາທີມງານຊ່ ວຍເຫລືອສິນເຊ່ື ອທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສ DFI.
ເມວສຽງພາສາສະເປນ: ໂທ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ/7 ວັນຕ່ໍ ອາທິດ.
ເວັບໄຊ DFI (ພາສາອັງກິດ) ແລະ ພາສາສະເປນ. ເວັບໄຊກໍາມະສິດບ້ ານ.

ປາ ແລະ ສັດປ່າ
•
•

360-902-2349. ປິດບໍລິການພົວພັນແບບບຸກຄົນ. ເລີ່ມຕ້ົ ນປັບໃຊ້ ຕົວແທນບໍລິການລູ ກຄ້ າ.
ຂໍບໍລິການໃຊ້ ລາມແປພາສາ ໂທໝາຍເລກ 360-902-2464.

ອົງການດູ ແລສຸຂະພາບ
•
•
•
•

800-562-3022, ໂທຫາ ໃນວັນຈັນ - ວັນສຸກ ລະຫວ່ າງເວລາ 7:00 AM-5:00 PM. ການຊ່ ວຍເຫລືອລູ ກຄ້ າ ສໍາລັບລູ ກຄ້ າ ແລະ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການ Apple Health
(Medicaid).
800-200-1004, ໂທຫາວັນຈັນ - ວັນສຸກ ໃນຊ່ ວງເວລາ 8:00 AM–4:30 PM. ການຊ່ ວຍເຫລືອລູ ກຄ້ າ ສໍາລັບຜູ້ ກິນເບັ້ຍບໍານານ PEBB ແລະ ສະມາຊິກຄ້ ◌ຸມຄອງ
ຕ່ໍ ເນ່ື ອງ PEBB ແລະSEBB.
833-681-0211, ໂທຫາ ໃນວັນຈັນ - ວັນສຸກ ເວລາ 9:00 AM-9:00 PM ແລະ ທ້ າຍອາທິດແຕ່ ເວລາ 9:00 AM-6:00 PM. Washington Listens
ແມ່ ນເບີສາຍດ່ ວນ ທ່ີ ຄົນສາມາດຮັບເອົາການຊ່ ວຍເຫລືອ ເພ່ື ອຈັດການກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເພີ່ມຂ້ຶ ນ ແລະ ຮັບມືກັບການປ່ ຽນແປງ ເນື່ອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19
ຕິດຕ່ໍ ຫາ HCA

ສຸຂະພາບ
•
•

800-525-0127. ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບໂຄງການ DOH.
360-236-4700. ການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດວິຊາຊີບການແພດ ແລະ ສູ ນດູ ແລສຸຂະພາບ, ການຂໍ, ການຮ້ ອງຂໍ, ການຂໍເປີດເຜີຍຂໍ້ມູ ນສາທາລະນະ ແລະ ຂ້ໍ ມູ ນອື່ນໆ.
ເປີດໜ່ ວຍບໍລິການ ສູ ນຄໍເຊັນເຕີ້. ວາງເອກະສານ ຫລື ເງິນຊໍາລະໃບອະນຸຍາດສູ ນ ຫລື ໃບອະນຸຍາດຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການສຸຂະພາບ ໃນກ໋ອງ ໃກ້ ກັບທາງເຂົ້າ Town
Center 2 ເທ່ິ ງຖະໜົນ 243 Israel Rd., Tumwater. ຈະມີການກວດກາທຸກວັນ.

LAO (ພາສາລາວ) – LAO

•
•

866-687-1464, ໂທ 24 ຊົ່ວໂມງຕ່ໍ ວັນ/7 ວັນຕ່ໍ ອາທິດ. VitalChek, ລະບົບອັດຕະໂນມັດ ທ່ີ ສັ່ງຈອງໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ, ການຕາຍ, ການແຕ່ ງງານ ແລະ
ການຢ່ າຮ້ າງ.
360-236-4300. ສັ່ງຈອງໃບຢັ້ງຢືນການເກີດ, ການຕາຍ, ການແຕ່ ງງານ ແລະ ການຢ່ າຮ້ າງ. ໃຜທີ່ສາມາດສັ່ງຈອງຜ່ ານທາງໂທລະສັບ. ຜູ້ ທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດ ແລະ
ພາສາສະເປນ ສາມາດສ່ັ ງຈອງຜ່ ານທາງອອນລາຍ ຫລື ທາງເມວ. ສັ່ງຈອງໃບຢັ້ງຢືນ.

ຄະນະກໍາມະການສິດທິມະນຸດ
•

800-233-3247. ຖາມກ່ ຽວກັບບັນຫາການເລືອກປະຕິບັດ ແລະ ກ່ ຽວກັບການຍືນຄໍາຮ້ ອງຮຽນການເລືອປະຕິບັດ. ຈະຕອບຂ້ໍ ສົງໄສ ທ່ີ ຢູ ່ ໃນເມວສຽງ ຫລື
ຜ່ ານອີເມວ. ຟອມທ່ີ ຈໍາເປັນໃນການຍືນຄໍາຮ້ ອງຮຽນການເລືອປະຕິບັດ ແມ່ ນຜ່ ານທາງອອນລາຍ. ຄະນະກໍາມະການສິດທິມະນຸດ.

ການຂໍປະກັນດ້ ານອຸດສະຫະກໍາ
•

360-753-6823.

ຄະນະກໍາມະການປະກັນໄພ
•

800-562-6900. ຖາມກ່ ຽວກັບ ປະເພດການປະກັນໄພທັງໝົດ ຫລື ຊ່ ວຍ ຍືນຄໍາຮ້ ອງຕ່ໍ ກັບບໍລິສັດປະກັນໄພ . ຮຽນຮູ ້ ສິດປະກັນໄພຂອງທ່ ານ
ລວມທັງການຂໍປະກັນສຸຂະພາບ, ການປ້ ອງກັນການເກັບເງິນຄ່ າທາງການແພດທ່ີ ເກີນຈິງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບປະກັນໄພ.

ແຮງງານ & ອຸດສະຫະກໍາ
•
•
•

360-902-5800. ຫ້ ອງການຂໍ້ມູ ນ ແລະ ການຊ່ ວຍເຫລືອ, ໜ່ ວຍງານສອງພາສາ. ຄໍາຖາມ L&I ທ່ົ ວໄປ.
800-831-5227. ການຊ່ ວຍເຫລືອການຮ້ ອງຮຽນ. ຊ່ ວຍລູ ກຄ້ າດ້ ວຍຄໍາຖາມຮ້ ອງຮຽນ. ຄວາມສາມາດໃນການຕອບໂທລະສັບທີ່ຈໍາກັດ.
ລູ ກຄ້ າແມ່ ນສ່ົ ງເສີມໃຫ້ ມີການເຂົ້າໃຊ້ ບໍລິການທາງອອນລາຍ.
800-423-7233, ພະແນກຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ. ຊ່ ວຍລູ ກຄ້ າ ລາຍງານຜົນອັນຕະລາຍ ຄວາມປອດໄພ.

ການອະນຸຍາດ
•

360-902-3900. ສູ ນບໍລິການລູ ກຄ້ າ. ໜ່ ວຍບໍລິການ DOL ສໍາລັບໃບອະນຸຍາດນັກຂັບຂ່ີ , ຍານພາຫະນະ ແລະ ທຸລະກິດ ຫລື ອາຊີບ.

ຄະນະເຄ່ື ອງດ່ື ມ ແລະ ກັນຊາ
•

360-664-1600. ສູ ນບໍລິການລູ ກຄ້ າ.

LAO (ພາສາລາວ) – LAO

ຫວຍ
•
•
•
•
•
•

360-810-2848. ADA ອອກສາຍດ່ ວນ. ເວລາຕອບກັບ ສໍາລັບການຊ່ ວຍເຫລືອອາດຈະມີຄວາມລ່ າຊ້ າ.
800-201-0108, ໂທ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ/7 ວັນຕ່ໍ ອາທິດ. ຕອບຄໍາຖາມຈາກຜູ້ ຫລ້ີ ນແອ໋ບໂທລະສັບ.
360-810-2888. ບໍລິການລູ ກຄ້ າ, ຂ້ໍ ສົງໄສສາທາລະນະທົ່ວໄປ.
800-545-7510. ສາຍພໍ່ຄ້ າຍ່ ອຍ, ຕອບຄໍາຖາມຈາກພ່ໍ ຄ້ າຫວຍຍ່ ອຍ. ເວລາຕອບກັບ ສໍາລັບການຊ່ ວຍເຫລືອອາດຈະມີຄວາມລ່ າຊ້ າ.
800-545-7510, ໂທ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ/7 ວັນຕໍ່ອາທິດ. ສາຍດ່ ວນຊະນະເລກລາງວັນ, ບັນທຶກເລກຊະນະລາງວັນປະຈໍາວັນ.
ຕິດຕໍ່ຫ້ ອງການຫວຍ.

ວິສະຫະກິດທຸລະກິດແມ່ ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຄົນສ່ ວນນ້ອຍ (OMWBE)
•
•

360-664-9750 ຫລື 866-208-1064. ການຊ່ ວຍເຫລືອດ້ ານວິຊາການ. ໃຜສາມາດໂທ, ອີເມວ ຫລື ສ່ົ ງເມວແບບເນ້ື ອໃນ.
ຕິດຕ່ໍ ຫາ OMWBE.

ສວນສາທາລະນະ
•
•
•

360-902-8844. ສູ ນຂໍ້ມູ ນ. ໃຜທ່ີ ສາມາດຮັບເອົາຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັບສວນຂອງພາກລັດ. ຕິດຕໍ່ຫາສວນ
888-CAMPOUT ຫລື 888-226-7688, ໂທຫາທຸກວັນ ເວລາ 7:00 AM-10:00 PM. ສູ ນສັ່ງຈອງ. ຈອງ, ຍົກເລີກ ຫລື ປ່ ຽນການຈອງພັກຄ້ າງຄືນ ຫລື
ສ່ິ ງອໍານວຍທີ່ໃຊ້ ໃນມື້. ຂ້ໍ ມູ ນສະຖານທີ່ຕັ້ງແຄ້ ມ
ເວັບໄຊສວນສາທາລະນະ

ອົງການປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງມົນລະພິດ
•
•

360-407-0520 ຫລື 800-822-3905
ເວັບໄຊອົງການປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງມົນລະພິດ

ການປ່ຽນແປງ ແລະ ການຊ່ ວເຫລືອທາງລະບຽບການ
•
•

800-917-0043. ຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ ອຍ. ແຫລ່ ງຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັບລະບຽບການຂອງພາກລັດ. ສະໜອງແຫລ່ ງຂ້ໍ ມູ ນໃຫ້ ແກ່ ທຸລະກິດ, ນາຍຈ້ າງ
ແລະ ລູ ກຈ້ າງ ທ່ີ ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປິດຕົວເນ່ື ອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19.
ເວັບໄຊ ORIA

LAO (ພາສາລາວ) – LAO

ລະບົບການພັກບໍານານ
•

360-664-7000 ຫລື 800-547-6657 (ຜູ້ ໃຊ້ TTY ຈະກົດໝາຍເລກ 711). ສອບຖາມກ່ ຽວກັບການກະເສນອາຍຸ ແລະ ແຜນຊົດເຊີຍແບບຜ່ ອນຜັນ,
ຂໍສະໝັກກະເສນອາຍຸທາງອອນລາຍ. ມີການເບີຕິດຕ່ໍ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບ ຫລື ອີເມວ. ລູ ກຄ້ າສາມາດໃຊ້ ບັນຊີອອນລາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໃນການຂໍສະໝັກການພັກບໍານານ.

ພະແນກລາຍຮັບ
•
•
•
•
•

ການຊ່ ວຍເຫລືອຜູ້ ຈ່ າຍພາສີ ແລະ ທຸລະກິດໃນລັດວໍຊິງຕັນ. ໃຜທີ່ສາມາດໂທຫາເບີຮ໋ອດລາຍ.
360-705-6741, ການອະນຸຍາດທາງທຸລະກິດ
360-705-6705, ການຊ່ ວຍເຫລືອດ້ ານພາສີ
360-704-5900, ອາກອນນໍາໃຊ້ ລູກຄ້ າ ແລະ ການຂາຍທາງໄກ
ຕິດຕ່ໍ ຫາພະແນກລາຍຮັບ

ໂຮງຮຽນ ສໍາລັບຄົນຕາບອດ
•
•

360-696-6321, ໂທຫາວັນຈັນ - ວັນສຸກ ເວລາ 7:30 AM-4:00 PM. ຂໍ້ມູ ນບໍລິການໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ ອມ ສໍາລັບນັກຮຽນໃນເຂດການສຶກສາ ແລະ
ໃນຊຸມຊົນທ້ ອງຖິ່ນຂອງເດັກນ້ ອຍ.
ເວັບໄຊໂຮງຮຽນ ສໍາລັບຄົນຕາບອດ

ໜ່ ວຍບໍລິການຄົນຕາບອດ
• 800-552-7103, ໂທຫາ ລະຫວ່ າງວັນຈັນ - ວັນພະຫັດ ເວລາ 7:00 AM-5:30 PM. ຂໍການບໍລິການ, ສ່ົ ງຄົນເຈັບ ແລະ ເອົາຂໍ້ມູ ນທ່ົ ວໄປ. ການຕີລາຄາເບື້ອງຕ້ົ ນ,
ການແຈກຍາຍຂໍ້ມູ ນ ທີ່ຄຸ້ມຄອງຈາກທາງໄກ.
• ຕິດຕໍ່ຫາໜ່ ວຍບໍລິການຄົນຕາບອດ
ສະພາຄວາມສໍາເລັດຂອງນັກຮຽນ
•

800-955-2318, ໂທຫາ ໃນວັນຈັນ - ວັນສຸກ ລະຫວ່ າງເວລາ 9:00 AM-3:00 PM. ແຜນເກັບເງິນວິທະຍາໄລ WA529 . ຊ່ ວຍຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນ.
ຖາມກ່ ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າຈັດການກັບບັນຊີລູ ກຄ້ າ ລູ ກຄ້ າສາມາດໂທ ຫລື ສົ່ງອີເມວຫາ getinfo@wsac.wa.gov ຫລື ສົ່ງບັດຊ່ ວຍເຫລືອ
ຈາກບັນຊີອອນລາຍຂອງເຂົາເຈ້ົ າ.

LAO (ພາສາລາວ) – LAO

ການຂົນສ່ົ ງ
•

360-705-7000. ເອົາຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາ, ໂຄງການ ແລະ ການບໍລິການຂອງ WSDOT.

ສໍານັກງານຂົນສ່ົ ງ ແລະ ສາທານຸປະໂພກ
•
•

888-333-9882. ຍືນຄໍາຮ້ ອງຮຽນ ຕ່ໍ ກັບບໍລິສັດທີ່ຢູ ່ ໃນລະບຽບການ. ຖາມຄໍາຖາມລູ ກຄ້ າ ແລະ ບໍລິສັດທ່ີ ຢູ ່ ໃນລະບຽບການ. ແນະນໍາສາລະສໍາຄັນ ແລະ
ການຍືນເອກະສານໃຫ້ ແກ່ ສໍານັກງານ
ຕິດຕ່ໍ ຫາສໍານັກງານຂົນສົ່ງ ແລະ ສາທານຸປະໂພກ

ເລື່ອງຂອງທະຫານຜ່ ານເສິກ
•
•
•
•
•
•
•

800-562-2308. ຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັບການຮ້ ອງຮຽນ, ການໃຫ້ ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ ່ ທ່ີ ດີ, ໂຄງການຄຸ້ມຄອງອະສັງຫາລິມະຊັບຂອງທະຫານຜ່ ານເສິກ ແລະ
ໜ່ ວຍບໍລິການທະຫານຜ່ ານເສິກ.
206-454-2799, ໂທຫາໃນວັນຈັນ - ວັນສຸກ ເວລາ 8:30 AM-4:30 PM. ຫ້ ອງການເຂດມົນທົນ King County. ບໍລິການຜູ້ ທີ່ບ່ໍ ມີທ່ີ ຢູ ່ ອາໄສ, ບໍລິການທີ່ພັກອາໄສ
ແລະ ການເງິນ, ພະນັກງານບໍລິການ, ການເຂົ້າຫາຄອບຄົວທະຫານ, ສະໜາມປ່ິ ນປົວທະຫານຜ່ ານເສິກ.
509)394-6826, ໂທ 24 ຊົ່ວໂມງຕ່ໍ ວັນ/7 ວັນຕ່ໍ ອາທິດ. ບ້ ານ Walla Walla.
509)344-5770, ໂທ 24 ຊົ່ວໂມງຕ່ໍ ວັນ/7 ວັນຕ່ໍ ອາທິດ. ບ້ ານທະຫານຜ່ ານເສິກ Spokane.
(360) 893-4515, ໂທ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ/7 ວັນຕໍ່ອາທິດ. 1-877-838-7787 ເພ່ື ອຂໍເຂົ້າບ້ ານ. ບ້ ານທະຫານ Orting ສປປລ.
360-895-4700, ໂທ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ/7 ວັນຕ່ໍ ອາທິດ ບ້ ານທະຫານຜ່ ານເສິກ Port Orchard.
509-299-6280, ໂທຫາວັນຈັນ-ວັນສຸກ ເວລາ 8:00 AM-4:00 PM. ການຝັງສົບ. ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຝັງ, ພິທີຝັງສົບ, ການກໍານົດເວລາ.

ພະແນກທະຫານລັດວໍຊິງຕັນ - ພະແນກຄຸ້ມຄອງເຫດສຸກເສີນ
•
•

800-258-5990,, ໂທ 24 ຊົ່ວໂມງຕ່ໍ ວັນ/7 ວັນຕ່ໍ ອາທິດ. ສູ ນແຈ້ ງເຕືອນ ແລະ ເຝ້ົ າລະວັງ. ຕິດຕ່ໍ ຫາການຊ່ ວຍເຫລືອພາກລັດ ຈາກຂອບເຂດທ້ ອງຖິ່ນ,
ອຸດສະຫະກໍາເອກະຊົນ, ອົງກອນພາກລັດ ແລະ ອົງກອນອ່ື ນໆ.
ເວັບໄຊພະແນກທະຫານລັດວໍຊິງຕັນ

ສາຍກວດລັດວໍຊິງຕັນ
•
•

360-596-4000. ປ້ື ມລາຍຊື່ໂທລະສັບ. ທາງເລືອກໃນການເຊ່ື ອມຕໍ່ ເພື່ອຈະສົ່ງ.
ເວັບໄຊ WSP

LAO (ພາສາລາວ) – LAO

