ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ। ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਸੱਦਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਮੰਟ
ਲੱ ਗੇਗਾ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਖੁੱਲ�ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਾਲ ਸ�ਟਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੰਭਾਲ
•
•

360-586-3065. ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ�ੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।
DAHP ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਿਟਵ ਹੀਅਿਰੰਗਸ
•
•

360-407-2700 ਜਾਂ 800-583-8271
ਆਿਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਿਦ ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਿਟਵ ਹੀਅਿਰੰਗਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ
•
•

Olympia ਿਵੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 360-902-1800.
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਐਿਗ�ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ
•
•
•

•
•

844-626-8687, ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ।
800-394-4571. ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਿਬਿਲੰ ਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
800 723-4831 ਜਾਂ 360-902-8060. ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਿਲਆਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਿਲਆਂ, ਫੌਸਟਰ ਹੋਮ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ
ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੰਘਟਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ।
866-777-3293. ਖੇਤਰੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਦਫ਼ਤਰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਇਸ�ਸ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ।
844-792-7018 ਜਾਂ 360-407-1642, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਮੂਹਕ ਦੇਖਭਾਲ ਐਮਰਜ�ਸੀਆਂ ਜਾਂ COVID-19 ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਦ� ਖੇਤਰੀ
ਲਾਇਸ�ਸਦਾਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਾਲ ਕਿਲਆਣ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ।
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•
•

844-792-7017 ਜਾਂ 360-407-1641, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਫੌਸਟਰ ਫੈਿਮਲੀ COVID-19 ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੌਟਲਾਈਨ। ਐਮਰਜ�ਸੀਆਂ ਜਾਂ COVID-19
ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਦ� ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਲਾਇਸ�ਸਦਾਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ।
866-363-4276, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਜਾਂ ਅਣਗਿਹਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਏਂਡ ਹਾਰਮ ਹੌਟਲਾਈਨ ਹੈ।
ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬਪੇਜ।

ਕਾਮਰਸ (ਵਣਜ)
•
•

800-822-1067. Office of Crime Victim Advocacy and Public Safety (ਆਿਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਕ�ਾਇਮ ਿਵਕਿਟਮ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਐਂਡ ਪਬਿਲਕ ਸੇਫਟੀ)।
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ।

ਸੁ ਧਾਰ
•
•

360-725-8213. ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲਾਈਨ।
DOC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਿਵੱਚ)।

DSHS ਏਿਜੰਗ ਐ ਂਡ ਲ� ਗ ਟਰਮ ਸਪੋਰਟ ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ (ALTSA)
•
•
•
•

866-363-4276 ਜਾਂ 800-624-6186 (TTY), ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂ ਕੀ ਜਾਂ ਅਣਗਿਹਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਏਂਡ ਹਾਰਮ ਹੌਟਲਾਈਨ ਹੈ।
888-856-5691, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ FamHelp
(ਫੈਿਮਲੀ ਹੈਲਪ) ਲ� ਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੌਟਲਾਈਨ ਹੈ।
800-422-3263. ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਲੰ ਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ।
800-422-7930 (ਵੌਇਸ/TTY) ਆਿਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਿਦ ਡੈੱ ਫ਼ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਆਫ਼ ਹੀਅਿਰੰਗ।

DSHS ਿਬਹੇਿਵਓਰਲ ਹੈਲਥ ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ (BHA)
•
•
•
•
•
•

253-582-8900, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਹਸਪਤਾਲ। ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।
509-565-4000, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ। ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟ ਹਸਪਤਾਲ। ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।
800-283-8639, ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਲ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕ�ਦਰ। ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।
360-664-4641, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ। Maple Lane ਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ। ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।
509-317-2700. Yakima ਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ। ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।
253-984-5651, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ। Ft. Steilacoom ਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ। ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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•

253-588-5281 ਐਕਸ. 0095, ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 3:30 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ਤੀਬੱਧਤਾ ਕ�ਦਰ। ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।

DSHS ਿਡਵੇਲਪਮ�ਟਲ ਿਡਸੇਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ (DDA)
•
•
•
•
•

ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ।
Adams, Asotin, Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Ferry, Franklin, Garfield, Grant, Kittitas, Klickitat, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille,
ਂ ੀਜ਼: 800-462-0624.
Spokane, Stevens, Walla Walla, Whitman, Yakima ਕਾਉਟ
ਂ ੀਜ਼: 800-314-3296.
Island, King, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom ਕਾਉਟ
ਂ ੀਜ਼:
Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, Skamania, Thurston, Wahkiakum ਕਾਉਟ
800-248-0949
DDA ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ

DSHS ਿਡਿਵਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਰੀਹੈਿਬਿਲਟੇਸ਼ਨ (DVR)
•
•

800-637-5627 ਜਾਂ 360-725-3636. ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਵਸਾਇਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਉਨ�ਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਮਰੱਥ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ।
DVR ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

DSHS ਈਕੋਨੌਿਮਕ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇਸ਼ਨ (ESA)
•
•

360-664-4404. ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਯੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ESA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

DSHS ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਡਿਵਜ਼ਨ - ESA
•

877-501-2233 ਜਾਂ 800-865-7801. ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ। ਉਨ�ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੇਤਰਹੀਣ,
ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। DSHS ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ।

DSHS ਿਡਿਵਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ – ESA
•

800-442-KIDS (5437). ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ।
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DSHS ਿਡਿਵਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਿਡਸੇਿਬਿਲਟੀ ਿਡਟਰਿਮਨੇਸ਼ਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ – ESA
•

Olympia 800-562-6074; Seattle 800-843-4440; Spokane 800-572-5299. ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਪਾਹਜਤਾ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਮਦਨੀ ਲਈ
ਡਾਕਟਰੀ ਯੋਗਤਾ। DSHS ਗੈਰ-ਅਨੁ ਦਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਾਅਿਵਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

DSHS ਆਿਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਰੇਿਫ਼ਊਜੀ ਐ ਂਡ ਇਮੀਗ��ਟ ਅਿਸਸਟ�ਸ - ESA
•

360-890-0691. ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਰਿਫ਼ਊਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ।

ਂ ਿਬਿਲਟੀ
DSHS ਆਿਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਫ�ੌਡ ਐ ਂਡ ਅਕਾਉਟੇ
•
•

800-562-6906, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ ਜਨਤੱਕ ਫ਼ਾਇਿਦਆਂ ਿਵੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਂ ੇਿਬਿਲਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਆਿਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਫ�ੌਡ ਐਂਡ ਅਕਾਉਟ

DSHS ਸੰਘਟਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
•
•
•

360-902-7878 ਜਾਂ 800-737-0617 ਿਵਕਲਪ 4. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ, DSHS ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਿਸਲ ਕਰੋ, ਿਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ DSHS ਦਾ
ਦਫ਼ਤਰ ਲੱ ਭੋ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ
Covid-19 ਅਪਡੇ ਟਸ

DSHS ਿਵਕਿਟਮ ਿਵਟਨੇਸ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ
•
•

800-422-1536, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਿਹੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀਿੜਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਿਜਸਨੇ ਉਨ�ਾਂਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਗੁ ਪਤ ਹੈ।
ਿਵਕਿਟਮ ਿਵਟਨੇਸ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਈਕੋਲੌਜੀ
•
•
•
•

360-407-6000. ਈਕੋਲੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 1-360-407-6300, swroerts@ecy.wa.gov ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ
ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਜ ਿਵਆਪੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੋ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, 1-800-645-7911 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਈਕੋਲੌਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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ਐਜੁਕਸ਼
ੇ ਨ ਓਮਬਡਸ
•
•

866-297-2597. ਿਵੱਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਕਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
OEO ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਫੈਿਮਲੀ ਐ ਂਡ ਿਚੱਲਡ�ਨਸ ਓਮਬਡਸ
•

•

206-439-3870 ਜਾਂ 800-571-7321. ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂ ਕੀ, ਅਣਗਿਹਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁ ਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ; ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਬਾਲ ਕਿਲਆਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਕਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ; ਰਾਜ ਵੱਲ� ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਵੱਲ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
•
•
•

877-RING-DFI ਜਾਂ 888-976-4422 ਸਪੈਿਨਸ਼। DFI ਮੌਰਿਗਜ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।
ਸਪੈਿਨਸ਼ ਵੌਇਸ ਮੇਲ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ।
DFI ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਿਨਸ਼ ਿਵੱਚ)। ਹੋਮਓਨਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ।

ਿਫਸ਼ ਐ ਂਡ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ਼
•
•

360-902-2349. ਵਾਕ-ਇਨ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ।
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 360-902-2464 ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾਰਟੀ
•
•
•
•

800-562-3022, ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ-ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। Apple Health (ਮੈਡੀਕੇਡ) ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਅਤੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ
ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ।
800-200-1004, ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ-ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। PEBB ਤ� ਿਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਅਤੇ PEBB ਅਤੇ SEBB ਿਨਰੰਤਰ
ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ।
833-681-0211, ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ-ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਅਤੇ ਵੀਕ�ਡਸ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ-ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। Washington
Listens ਇੱਕ ਹੌਟਲਾਈਨ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਲੋ ਕ ਵਾਧੂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ COVID-19 ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
HCA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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ਿਸਹਤ
•
•

•
•

800-525-0127. DOH ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
360-236-4700. ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਿਵਧਾ ਲਾਇਸ�ਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਜਨਤੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਾਲ
ਸ�ਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸੁਿਵਧਾ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 243 Israel Rd., Tumwater ’ਤੇ Town Center 2 ਪਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡ�ੌਪ
ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦਓ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
866-687-1464, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। VitalChek, ਜਨਮ, ਮੌਤ, ਿਵਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈਚਾਿਲਤ
ਿਸਸਟਮ।
360-236-4300. ਜਨਮ, ਮੌਤ, ਿਵਆਹ, ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਰਡਰ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਿਨਸ਼
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਰਡਰ ਕਰੋ।

ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕਿਮਸ਼ਨ
•

800-233-3247. ਿਵਤਕਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਿਵਤਕਰੇ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਵੌਇਸਮੇਲ ’ਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁੱਛਿਗੱਛਾਂ
ਂ ਹਨ। ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਕਿਮਸ਼ਨ।
ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਗ
ੇ ਾ। ਿਵਤਕਰੇ ਲਈ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਲੋ ੜੀਦੇ

ਇੰਡਸਟ�ੀਅਲ ਇਨਸ਼ੁ ਰੰਸ ਅਪੀਲਸ
•

360-753-6823.

ਇਨਸ਼ੁ ਰੰਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ
•

800-562-6900. ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। ਆਪਣੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ
ਬੀਮਾ ਅਪੀਲਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਬਿਲੰ ਗ ਤ� ਸੁਰੱਿਖਆ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਲੇ ਬਰ ਐ ਂਡ ਇੰਡਸਟ�ੀਜ਼
•
•
•

360-902-5800. ਆਿਫ਼ਸ ਆਫ਼ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਿਸਸਟ�ਸ, ਬਾਇਿਲਂਗੁਅਲ ਯੂ ਿਨਟ। ਆਮ L&I ਸਵਾਲ।
800-831-5227. ਦਾਅਿਵਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ। ਦਾਅਿਵਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਿਮਤ ਸਮਰੱਥਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
800-423-7233, ਿਡਿਵਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ। ਸੁਰੱਿਖਆ ਖਤਿਰਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
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ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ
•

360-902-3900. ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਸੰਸਦਾਰਾਂ ਲਈ DOL ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਿਲਕਰ ਐ ਂਡ ਕੈਨਾਿਬਸ ਬੋਰਡ
•

360-664-1600. ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ।

ਲਾਟਰੀ
•
•
•
•
•
•

360-810-2848. ADA ਮੁੱਦ-ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੌਟਲਾਈਨ। ਭੌਿਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
800-201-0108, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੋਬਾਈਨ ਐਪ ਬਾਰੇ ਪਲੇ ਅਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।
360-810-2888. ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ, ਆਮ ਜਨਤੱਕ ਪੁੱਛਿਗੱਛ।
800-545-7510. ਿਰਟੇਲਰ ਲਾਈਨ, ਲਾਟਰੀ ਿਰਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਭੌਿਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
800-545-7510, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਹੌਟਲਾਈਨ, ਜੇਤੂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਰਕਾਰਿਡੰ ਗ।
ਲਾਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮਾਇਨੌਰਟੀ ਐ ਂਡ ਿਵਮੈਨਜ਼ ਿਬਜ਼ਨਸ ਐੱਨਟਰਪਰਾਇਿਜ਼ਜ਼ (OMWBE)
•
•

360-664-9750 ਜਾਂ 866-208-1064. ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕਾਲ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀ ਂ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
OMWBE ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪਾਰਕਸ
•
•
•

360-902-8844. ਸੂਚਨਾ ਕ�ਦਰ। ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
888-CAMPOUT ਜਾਂ 888-226-7688, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7:00 ਵਜੇ-ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ। ਰਾਤ ਠਿਹਰਣ ਜਾਂ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਬਦਲੋ । ਕ�ਪਗ�ਾਉਡ
ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਪ�ਦਸ਼
ੂ ਣ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀ
•
•

360-407-0520 ਜਾਂ 800-822-3905
ਪ�ਦਸ਼
ੂ ਣ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
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ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
•
•

800-917-0043. ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ। COVID ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ORIA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਿਸਸਟਮਸ
•

360-664-7000 ਜਾਂ 800-547-6657 (TTY ਵਰਤ�ਕਾਰ 711 ਡਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ, ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਲਈ
ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦਓ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਸੰਪਰਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ
ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੇਵੇਿਨਊ
•
•
•
•
•

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੌਟਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
360-705-6741, ਿਬਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ
360-705-6705, ਟੈਕਸ ਸਹਾਇਤਾ
360-704-5900, ਿਰਮੋਟ ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤ�ਕਾਰ ਵਰਤ� ਟੈਕਸ
ਰੇਵੇਿਨਊ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਿਦ ਬਲਾਇੰਡ
•
•

360-696-6321, ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ-ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੈਮਪਸ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀਜ਼ ਿਵੱਚ
ਿਵੱਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ�ਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ�ਤੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਿਦ ਬਲਾਇੰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਫਾਰ ਿਦ ਬਲਾਇੰਡ
• 800-552-7103, ਸੋਮਵਾਰ – ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:00 ਵਜੇ-ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿਵਤਰਣ ਦੂਰ� ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਫਾਰ ਿਦ ਬਲਾਇੰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
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ਸਟੂਡ�ਟ ਅਚੀਵਮ�ਟ ਕ�ਸਲ
•

800-955-2318, ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ-ਦੁਪਿਹਰ 3:00 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। WA529 ਕਾਲਜ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਉਹ ਗਾਹਕ ਖਾਿਤਆਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ mailto:getinfo@wsac.wa.gov
’ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਾਤੇ ਤ� ਸਪੋਰਟ ਿਟਕਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ
•

360-705-7000. WSDOT ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ।

ਯੂ ਿਟਿਲਟੀਜ਼ ਐ ਂਡ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਿਮਸ਼ਨ
•
•

888-333-9882. ਿਕਸੇ ਿਨਯਮਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਿਨਯਮਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕੇਟਸ ਅਤੇ
ਫਾਈਿਲੰ ਗਸ 'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰੋ।
ਯੂ ਿਟਿਲਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਟ�ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਵੈਟਰਨਜ਼ ਅਫੇਅਰਜ਼
•
•
•
•
•
•
•

800-562-2308. ਦਾਅਿਵਆਂ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਭਲਾਈ, ਵੈਟਰਨਜ਼ ਐਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਮ�ਟ ਪ�ਗ
ੋ ਰਾਮ, ਅਤੇ ਵੈਟਰਨ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
206-454-2799, ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ-ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। King County ਆਿਫ਼ਸ। ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਿਵਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਮਲਟਰੀ ਫੈਮਲੀ ਆਉਟਰੀਚ, ਵੈਟਰਨਜ਼ ਟ�ੀਟਮ�ਟ ਕੋਰਟ
(509) 394-6826, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। Walla Walla ਹੋਮ।
(509) 344-5770, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। Spokane ਵੈਟਰਨ ਹੋਮ।
(360) 893-4515, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਦਾਖਲੇ ਲਈ 1-877-838-7787. Orting ਸੋਲਜਰਜ਼ ਹੋਮ।
360-895-4700, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। Port Orchard ਵੈਟਰਨਜ਼ ਹੋਮ।
509-299-6280, ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ-ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਬਰਸਤਾਨ। ਦਫ਼ਨਾਉਣ-ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਾਇਦੇ, ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਿਕਿਰਆ,
ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਮਲਟਰੀ ਿਵਭਾਗ - ਐਮਰਜ�ਸੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਡਿਵਜ਼ਨ
•
•

800-258-5990, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 24 ਘੰਟੇ/ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕ�ਦਰ। ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਿਨੱ ਜੀ ਉਦਯੋਗ, ਰਾਜਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਤ� ਰਾਜਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਮਲਟਰੀ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
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ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲ
•
•

360-596-4000. ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ। ਿਡਸਪੈਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ।
WSP ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
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