மாகாண அரசு முகமமயின் முக்கிய த ாமைபேசி எண்கள்
அனைத்து ததொனைபேசி எண்களிலும் தமொழிதேயர்ே்புச் பசனைகள் உண்டு. ததொனைபேசியிை் உங் களுக்கு
ேதிைளிக்கே்ேட்டதும் , உங் கள் தமொழினயச் தசொை் லுங் கள் . ஒரு தமொழிதேயர்ே்ேொளர் அனழே்பிை் ைர ஒரு நிமிடம்
பிடிக்கும் . தேரும் ேொைொை பசனை னமயங் கள் திங் கள் முதை் தைள் ளிைனர கொனை 8 முதை் மொனை 5 ைனர
தசயை் ேொட்டிை் இருக்கும் . ஒரு பசனைனமயத்திற் கு பைனை பநரம் அை் ைது இருக்கும் பநரம் பைறொயிருந்தொை் கீபழ
குறிே்பிடே்ேட்டிருக்கும் .
த ாை் லியை் மற் றும் வரைாற் று பேணுமக
•
•

360-586-3065. ததொை் லியை் மற் றும் ைரைொற் று பேணுனக ததொடர்ேொை திட்டங் கள் குறித்து ேதிை் தேறுங் கள் .
DAHP இனணயதளம்

நிர்வாக விசாரிே் புகளுக்கு
•
•

360-407-2700 அை் ைது 800-583-8271
நிர்ைொக விசொரிே்பு அலுைைகத்திை் இனணயதளம்

பவளாண்மம
•
•

Olympiaவிலுள் ள முகனம அலுைைகத்னதத் ததொடர்புதகொள் ள 360-902-1800 எை் ற எண்ணிை் அனழக்கவும் .
ைொஷிங் டை் மொகொண பைளொண்துனற இனணயதளம்

குழந் ம கள் , இளம் ேருவ ்தினர் & குடும் ேங் கள்
•

•
•

திங் கள் முதை் தைள் ளிைனர கொனை 8 முதை் பிை் மதியம் 4:30 ைனரயொை பநரத்திை் 844-626-8687 எை் ற
எண்ணிை் அனழக்கைொம் . குடும் ேங் களுக்கொை குழந்னத ேரொமரிே்பு மொைியத் தகுதினய தீர்மொைித்தை் .
குழந்னத ேரொமரிே்பு மொைியத்துக்கொை இனணயதளம் .
800-394-4571. குழந்னதேரொமரிே்பு மொைியத் திட்டத்திை் ேட்டியலிடை் பகள் விகளிை் ைழங் குபைொருக்கு
உதவுதை் . குழந்னத ேரொமரிே்பு மொைியம் ைழங் குபைொர் விேரம் .
800 723-4831 அை் ைது 360-902-8060. குழந்னத ேொதுகொே்பு மற் றும் குழந்னத நை ைழக்குகள் , ைளர்ே்பு வீடு மற் றும்
குழந்னத ேரொமரிே்பு உரிமம் ைழங் குதை் , குழந்னத ேரொமரிே்பு திட்டங் கள் மற் றும் ேதிை்ேருைத்திைர்
மறுைொழ் வு பசனைகள் குறித்த புகொர்கனளத் தீர்க்க உதைமுடியும் . முகனமத் திட்டங் கள் குறித்து
தகைை் கனளே் தேறுங் கள் . ததொகுதி ததொடர்புகளுக்கொை இனணயதளம் .
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•
•

•

•

866-777-3293. பிரொந்திய குழந்னத ேரொமரிே்பு உரிம அலுைைகங் கள் . 6 மொத அைசர குழந்னத ேரொமரிே்பு
உரிமம் தேறுங் கள் . அைசர உரிமம் குறித்த தகைை் கள் .
ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் 844-792-7018 அை் ைது 360-407-1642 எை் ற எண்னண அனழக்கைொம் .
பிரொந்திய உரிமதொரர்கள் இை் ைொதபேொது குழு ேரொமரிே்பு அைசர நினைகள் அை் ைது COVID-19 பகள் விகள் .
குழந்னத நை இனணயதளம் .
ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் 844-792-7017 அை் ைது 360-407-1641 எை் ற எண்னண அனழக்கைொம் .
ைளர்ே்பு குடும் ேம் COVID-19 அைசர உதவி எண். ைளர்ே்பு ேரொமரிே்பு உரிமதொரர்கள் இை் ைொதபேொது அைசர
நினைகள் அை் ைது COVID-19 பகள் விகள் . ைளர்ே்பு ேரொமரிே்பு உரிமம் இனணயதளம் .
ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் 866-363-4276 எை் ற எண்னண அனழக்கைொம் . குழந்னதகனள
தைறொக நடத்துதை் அை் ைது புறக்கணிே்னே புகொர்தசய் ைதற் கொை தீங் கு நிறுத்த அைசர எண் இது. தைறொக
நடத்துதனை புகொர்தசய் ைதற் கொை இனணயதளம் .

வணிகம்
•
•

800-822-1067. Office of Crime Victim Advocacy and Public Safety.
ைொஷிங் டை் ைணிகத்துனற இனணயதளம் .

சீர்திரு ் ங் கள்
•
•

360-725-8213. சீர்திருத்த ைசதிகள் குறித்த தகைை் கனள தேொதுமக்கள் தேறுைதற் கொை பிரதொை ைழி.
DOC இனணயதளம் (ஆங் கிைத்திை் ) மற் றும் ஸ்ேொைிய தமொழியிை் .

DSHS மூே் ேமை ை் மற் றும் நீ ண்ைகாை ஆ ரவு நிர்வாகம் (ALTSA)
•

•

•
•

ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் 866-363-4276 அை் ைது 800-624-6186 (TTY) எை் ற எண்னண
அனழக்கைொம் . ேொதிக்கே்ேடத்தக்க ையதுைந்பதொனர தைறொக நடத்துதை் அை் ைது புறக்கணிே்னே
புகொர்தசய் ைதற் கொை தீங் கு நிறுத்த அைசர எண் இது.
திைமும் கொனை 8 முதை் பிை் மதியம் 5 ைனர 888-856-5691 எை் ற எண்ணிை் அனழக்கைொம் . நீ ண்டகொை
ேரொமரிே்பு னமயங் களிை் தங் கியிருே்பேொரிை் குடும் ேங் களுக்கொை FamHelp (குடும் ே உதவி) நீ ண்டகொை
ேரொமரிே்பு அைசர எண் இது.
800-422-3263. ையதுைந்பதொருக்கொை நீ ண்டகொை ேரொமரிே்பு குறித்த தேொதுைொை தகைை் கள் .
கொதுபகளொபதொருக்கும் பகட்புத்திறை் குனறேொடுனடபயொருக்குமொை அலுைைகம் 800-422-7930 (குரை் /TTY).
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DSHS நை ்ம
•
•
•
•
•
•
•

நை நிர்வாகம் (BHA)

253-582-8900, திைம் 24 மணி பநரமும் . பமற் கு மொகொண மருத்துைமனை. ைசதி மற் றும் ைருனககள் குறித்த
தகைலுக்கு அனழக்கவும் .
509-565-4000, திைம் 24 மணி பநரமும் . கிழக்கு மொகொண மருத்துைமனை. ைசதி மற் றும் ைருனககள் குறித்த
தகைலுக்கு அனழக்கவும் .
திங் கள் முதை் தைள் ளிைனர கொனை 8 முதை் பிை் மதியம் 4 ைனர 800-283-8639 எை் ற எண்ணிை் அனழக்கைொம் .
குழந்னத ஆய் வு மற் றும் சிகிட்னச னமயம் . ைசதி மற் றும் ைருனககள் குறித்த தகைலுக்கு அனழக்கவும் .
360-664-4641, திைம் 24 மணி பநரமும் . Maple Lane திறை் மீட்புத் திட்டம் . ைசதி மற் றும் ைருனககள் குறித்த
தகைலுக்கு அனழக்கவும் .
509-317-2700. Yakima திறை் மீட்புத் திட்டம் . ைசதி மற் றும் ைருனககள் குறித்த தகைலுக்கு அனழக்கவும் .
253-984-5651, திைம் 24 மணி பநரமும் . Ft. Steilacoom திறை் மீட்புத் திட்டம் . ைசதி மற் றும் ைருனககள் குறித்த
தகைலுக்கு அனழக்கவும் .
திங் கள் முதை் தைள் ளிைனர கொனை 8 முதை் பிை் மதியம் 3:30 ைனர அனழக்கவும் , 253-588-5281 நீ ட்டிே்பு
எண் 0095. சிறே்பு அர்ே்ேணிே்பு னமயம் . ைசதி மற் றும் ைருனககள் குறித்த தகைலுக்கு அனழக்கவும் .

DSHS திறனின்மம பமம் ோை்டு நிர்வாகம் (DDA)
•
•
•
•
•

திறைிை்னம பமம் ேொடுள் ள நேர்களுக்கொை பசனைகளும் ைொய் ே்பு ைளங் களும் .
Adams, Asotin, Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Ferry, Franklin, Garfield, Grant, Kittitas, Klickitat, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille,
Spokane, Stevens, Walla Walla, Whitman, Yakima மொைட்டங் கள் : 800-462-0624.
Island, King, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom மொைட்டங் கள் : 800-314-3296.
Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, Skamania, Thurston, Wahkiakum மொைட்டங் கள் :
800-248-0949
DDA தகொபரொைொனைரஸ் தகைை் கள்

DSHS த ாழிை் மறுசீரமமே் புே் பிரிவு (DVR)
•

•

800-637-5627 அை் ைது 360-725-3636. தைிநேருக்கொை ததொழிை் மறுசீரனமே்பு ஆபைொசனை மற் றும்
பைனைைொய் ே்புச் பசனைகள் . ேணியொற் ற விரும் பும் ஆைொை் கணிசமொகத் தனடகனள எதிர்தகொள் ளும்
குனறேொடுனடய மக்களுக்கொை பசனைகள் . குனறேொடுனடய மக்கனள ஆள் பசர்ே்பு மற் றும் ேணியமர்த்தை்
தசய் ைதிை் ததொழிை் உரினமயொளர்களுக்கு ததொழிை் நுட்ே உதவி மற் றும் ேயிற் சி.
DVR இனணயதளம்
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DSHS தோருளா ாரச் பசமவகள் நிர்வாகம் (ESA)
•
•

360-664-4404. உணவு உதவி, ேண உதவி, குழந்னத ஆதரவு, மருத்துைத் தகுதி மற் றும் பிற பசனைகள் .
ESA இனணயதளம்

DSHS சமூகபசமவ பிரிவு - ESA
•

877-501-2233 அை் ைது 800-865-7801. குனறந்த ைருைொயுள் ள குடும் ேங் கள் மற் றும் மக்களுக்கு ேணம் மற் றும்
உணவு உதவி. ையதொை, கண்ேொர்னையற் ற அை் ைது குனறேொடுள் ள மக்களுக்கொை ஆபரொக்கிய ேரொமரிே்பு.
DSHS அைசர உதவித் திட்டங் கள் .

DSHS குழந் ம
•

ஆ ரவுே் பிரிவு – ESA

800-442-KIDS (5437). குழந்னத ஆதரவுச் பசனைகள் , குழந்னத உதவி அளித்தல் அை் ைது தேறுதை் .

DSHS குமறோடு தீர்மானிே் புச் பசமவகள் பிரிவு – ESA
•

Olympia 800-562-6074; சியொட்டிை் 800-843-4440; Spokane 800-572-5299. சமூக ேொதுகொே்புக் குனறேொட்டு ேைை் கள்
மற் றும் துனண ேொதுகொே்பு ைருைொய் க்கொை மருத்துைத் தகுதி. மருத்துை உதவி ைழங் கே்ேடொத DSHSக்கொை
உரினமபகொரிக்னககள் தசயைொக்கம் .

DSHS அகதி & குடிபயறிபயார் உ வி அலுவைகம் - ESA
•

360-890-0691. ைொஷிங் டை் மாகாணத்தில் அகதிகள் மற் றும் குடிபயறிபயொரிை் தைற் றிக்கும் விருத்திக்கும்
உதவும் ைொய் ே்பு ைளங் கள் .

DSHS பமாசடி மற் றும் தோறுே் பேற் பு அலுவைகம்
•
•

ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் 800-562-6906 எை் ற எண்னண அனழக்கைொம் . ைொஷிங் டை்
மொகொணத்திை் தேொது ேைை் கள் பமொசடிகனள விசொரனண தசய் கிறது.
பமொசடி மற் றும் தேொறுே் பேற் பு அலுைைகத்திை் இனணயதளம்

DSHS த ாகுதி பசமவகள்
•
•

புகொர் ேதிவுக்கு, தேொது DSHS தகைனைே் தேற, ஒரு மொற் றத்னதத் ததரிவிக்க மற் றும் DSHS அலுைைகத்னதக்
கண்டறிய 360-902-7878 அை் ைது 800-737-0617 விருே்ேத்பதர்வு 4.
ஒரு புகொனரே் ேதிவுதசய் தை்
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•

Covid-19 புதுே்பிே்புகள்

DSHS ோதிக்கே் ேை்ைவர் சாை்சி அறிவிே் பு திை்ைம்
•

•

ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் 800-422-1536 எை் ற எண்னண அனழக்கைொம் . ேொதிக்கே்ேட்டைர்கள்
மற் றும் ேொலியை் தொக்குதை் சொட்சிகள் அை் ைது ைை்முனறக் குற் றங் களிை் குற் றம் புரிந்தைரிை் இடத்னதத்
தடமறிைதிை் உதவுகிறது. இந்த திட்டம் இரகசியமொைது.
ேொதிக்கே்ேட்டைர் சொட்சி அறிவிே்பு திட்டம்

சூழலியை்
•
•

•
•

360-407-6000. சூழலியை் தனைனம அலுைைக பிரதொை ததொனைபேசி எண்.
கசிவுகள் மற் றும் பிற சூழியை் சிக்கை் கனள ைர்த்தக பநரங் களிை் 1-360-407-6300 எை் ற எண்ணிலும் ,
swroerts@ecy.wa.gov எை்ற மிை்ைஞ் சை் முகைரியிலும் அை் ைது இனணயைழியிை் மொகொணைொரியொை
புகொர்ேடிைம் மூைமொகவும் புகொர்தசய் யைொம் .
குடிநீ ர் கசிவு அை் ைது ஒரு நிகழ் னை ைர்த்தக பநரத்திற் குே்பிை் புகொர்தசய் ய 1-800-645-7911 எை் ற எண்ணிை்
அனழக்கவும்
சூழலியை் ததொடர்புக்கு

கை் வி விசாரமண அதிகாரி
•

•

866-297-2597. மொணைர்களிை் கை் வினய ேொதிக்கும் பிரச்சினைகனள தீர்ே்ேதிை் குடும் ேங் களுக்கும்
ேள் ளிகளுக்கும் உதவுகிறது. தசய் தித்ததொடர்பு மற் றும் இனணந்து சிக்கனைத் தீர்ே்ேதிை் உதவுகிறது.
இது அமைொக்க முகனம இை் னை.
OEO இனணயதளம்

குடும் ேம் மற் றும் குழந் ம கள் விசாரமண அதிகாரி
•

•

206-439-3870 அை் ைது 800-571-7321. ஒரு குழந்னத தைறொக ேயை் ேடுத்தே்ேடும் அேொயம் , புறக்கணிே்பு அை் ைது
பிற தீங் குகள் ; குழந்னத ேொதுகொே்பு அை் ைது குழந்னத நைச் பசனைகபளொடு ததொடர்புனடய ஒரு குழந்னத
அை் ைது குடும் ேம் ; அை் ைது மொகொண ேரொமரிே்பிலுள் ள குழந்னதகளிை் நைை் அை் ைது ேொதுகொே்பு
பேொை்றனை ததொடர்புனடய ைழக்குகளிை் ஒரு மொகொண நடைடிக்னக அை் ைது தசயை் ேடத் தைறுதை்
குறித்து புகொர் ேதிவுதசய் ய உதவுதை் .
ஒரு புகொனரே் ேதிவுதசய் தை்
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நிதி அமமே் புகள்
•
•
•

877-RING-DFI அை் ைது 888-976-4422 ஸ்ேொைிய தமொழி. DFI அடமொை உதவிக்குழுனை ததொடர்புதகொள் ளுதை்
அை் ைது தகைை் தேறுதை் .
ஸ்ேொைியதமொழியிை் குரை் அஞ் சை் : ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் அனழக்கைொம் .
DFI இனணயதளம் (ஆங் கிைத்திை் ) மற் றும் ஸ்ேொைிய தமொழியிை் . வீட்டு உரினம இனணயதளம் .

மீன் மற் றும் வன உயிர்கள்
•
•

360-902-2349. பநர்முகச் பசனை மூடே் ேட்டுள் ளது. ைொடிக்னகயொளர் பசனை முகைர்களுக்கு
விரிவுறுத்தே்ேட்டுள் ளது.
தமொழிதேயர்ே்ேொளர் பசனைகனளக் பகொர 360-902-2464 எை் ற எண்னண அனழக்கவும் .

ஆபராக்கிய ேராமரிே் பு அதிகாரி
•

•

•

•

திங் கள் முதை் தைள் ளிைனர கொனை 7 முதை் பிை் மதியம் 5 ைனரயிலும் 800-562-3022 எை் ற எண்ணிை்
ததொடர்புதகொள் ளைொம் . Apple Health (தமடிக்எய் ட்) ைொடிக்னகயொளர்கள் மற் றும் ைழங் குபைொருக்கொை
ைொடிக்னகயொளர் பசனை.
திங் கள் முதை் தைள் ளிைனர கொனை 8 முதை் பிை் மதியம் 4:30 ைனரயொை பநரத்திை் 800-200-1004 எை் ற
எண்ணிை் அனழக்கைொம் . PEBB ஓய் வுதேற் பறொர் மற் றும் PEBB மற் றும் SEBB நீ டித்த ேொதுகொே்பு
உறுே்பிைர்களிை் ைொடிக்னகயொளர் பசனை.
திங் கள் முதை் தைள் ளிைனர கொனை 9 முதை் இரவு 9 ைனரயிலும் மற் றும் ைொர இறுதிகளிை் கொனை 9
முதை் மொனை 6 ைனரயிலும் 833-681-0211 எை் ற எண்ணிை் அனழக்கைொம் . Washington Listens எை் ேது COVID-19
கொரணமொக ஏற் ேட்டுள் ள மொற் றத்திைொை் மக்களிை் அதிகரித்துள் ள அழுத்தத்னத சமொளிக்கவும்
னகயொளவும் உதவிதேறுைதற் கொை ஒரு பிரத்பயக எண்
HCA-ஐ ததொடர்புதகொள் ள

ஆபராக்கியம்
•
•

800-525-0127. DOH திட்டங் கள் ேற் றிய தகைை் கள் .
360-236-4700. சுகொதொரே் ேணி மற் றும் சுகொதொர ைசதிகளுக்கொை உரிமம் புதுே்பித்தை் கள் , விண்ணே்ேங் கள் ,
புகொர்கள் , தேொது தைளிே்ேடுத்தை் பகொரிக்னககள் மற் றும் பிற தகைை் கள் . அனழே்பு னமயச் பசனைகள்
உண்டு. சுகொதொரே்ேணி அை் ைது ைசதி உரிமக் கட்டணங் கள் அை் ைது ஆைணங் கனள 243 Israel Rd., Tumwaterை்
உள் ள Town Center 2 நுனழைொயிலுக்கு அருகிலுள் ள விடுதேட்டியிை் பேொடைொம் . அது திைசரி பசொதிக்கே்ேடும் .
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•
•

மனி
•

ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் 866-687-1464 எை் ற எண்னண அனழக்கைொம் . VitalChek, பிறே்பு,
இறே்பு, திருமணம் மற் றும் விைொகரத்து சொை் றிதழ் கனளே் தேறுைதற் கொை ஒரு தொைியங் கி அனமே்பு.
360-236-4300. பிறே்பு, இறே்பு, திருமணம் மற் றும் விைொகரத்து சொை் றிதழ் கனளே் தேற ஆனணயிடுதை் .
யொரொயினும் ததொனைபேசி ைழியொக ஆனணயிட முடியும் . ஆங் கிைம் மற் றும் ஸ்ேொைிய தமொழி பேசுபைொர்
இனணயத்திை் அை் ைது அஞ் சை் ைழியொக ஆனணயிட முடியும் . சொை் றிதழ் களுக்கு ஆனணயிடை் .
உரிமமகள் ஆமணயம்
800-233-3247. ேொகுேொடுசொர் பிரச்சினைகள் குறித்தும் ேொகுேொட்டு புகொர்கனள தொக்கை் தசய் ைது குறித்தும்
பகளுங் கள் . குரைஞ் சை் அை் ைது மிை் ைஞ் சை் ைொயிைொை பகள் விகளுக்கு ேதிைளிக்கே்ேடும் . ேொகுேொடு
குறித்த புகொனர ேதிவுதசய் யத் பதனையொை ேடிைங் கள் இனணயத்திை் உள் ளை. மைித உரினமகள்
ஆனணயம் .

த ாழிை் துமற காே் பீை்டு பமை் முமறயீடுகள்
•

360-753-6823.

காே் பீை்டு ஆமணயர்
•

800-562-6900. அனைத்து ைனகயொை கொே்பீடுகள் குறித்து அை் ைது கொே்பீட்டு நிறுைைத்துக்கு எதிரொக புகொர்
ேதிவுதசய் ைதிை் உதவி பகொருதை் . ஆபரொக்கிய கொே்பீட்டு பமை் முனறயீடுகள் , எதிர்ேொரொ மருத்துைக்
கட்டண ேொதுகொே் புகள் மற் றும் கொே்பீட்டிை் COVID-19 தொக்கங் கள் உள் ளிட்ட உங் கள் கொே்பீட்டு உரினமகள்
ேற் றி ததரிந்துதகொள் ளுங் கள் .

த ாழிைாளர் & த ாழிை் துமறகள்
•
•

•

360-902-5800. தகைை் மற் றும் உதவி அலுைைகம் , இருதமொழி பிரிவு. தேொது L&I பகள் விகள் .
800-831-5227. உரினமபகொரிக்னக உதவி. உரினம பகொரிக்னக பகள் விகளிை் ைொடிக்னகயொளர்களுக்கு உதவி.
அனழே்புகளுக்கு ேதிைளிே்ேதிை் ைனரயறுக்கே்ேட்ட திறை். ைொடிக்னகயொளர்கள் இனணய பசனைகனள
அணுக ஊக்குவிக்கே்ேடுகிை் றைர்.
800-423-7233, ேொதுகொே்பு மற் றும் ஆபரொக்கிய பிரிவு. ேொதுகொே்பு அேொயங் கனள ததரிவிே்ேதிை்
ைொடிக்னகயொளர்களுக்கு உதவுதை் .

TAMIL (தமிழ் ) – TA

உரிமம் வழங் கு ை்
•

360-902-3900. ைொடிக்னகயொளர் பசனை னமயம் . ஓட்டுநர்கள் , ைொகைங் கள் மற் றும் ததொழிை் அை் ைது
ததொழிை் சொர் உரிமம் தேற் பறொர்களுக்கொை DOL பசனைகள் .

மது மற் றும் போம தோருள் வாரியம்
•

360-664-1600. ைொடிக்னகயொளர் பசனை னமயம் .

ேரிசுச்சீை்டு
•
•
•
•
•
•

360-810-2848. ADA சிக்கை் கள் பிரத்பயக எண். பநர்முக உதவிக்கொை ேதிைளிே்பு பநரம் தொமதே்ேடைொம் .
ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் 800-201-0108 எை் ற எண்னண அனழக்கைொம் . அனைபேசிச்
தசயலி குறித்து ஆட்டக்கொரரிடமிருந்து ைரும் பகள் விகளுக்கு ேதிைளித்தை் .
360-810-2888. ைொடிக்னகயொளர் பசனை, தேொதுமக்கள் பகள் விகள் .
800-545-7510. ேரிசுச்சீட்டு சிை் ைனற விற் ேனையொளர்களிடமிருந்து ைரும் பகள் விகளுக்கு ேதிைளிக்க
சிை் ைனற விற் ேனை ததொனைபேசி எண். பநர்முக உதவிக்கொை ேதிைளிே்பு பநரம் தொமதே்ேடைொம் .
ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் 800-545-7510 எை் ற எண்னண அனழக்கைொம் . தைற் றிதேறும்
எண் பிரத்பயக எண்ணிை் , தைற் றி எண்ணிை் திைசரி ேதிவு.
ேரிசுச்சீட்டு அலுைைகத்னத ததொடர்புதகொள் க.

சிறுோன்மமயினர் மற் றும் தேண்கள் வணிக நிறுவனங் கள் (OMWBE)
•
•

360-664-9750 அை் ைது 866-208-1064. ததொழிை் நுட்ே உதவி. யொர் பைண்டுமொைொலும் அனழக்கபைொ, மிை் ைஞ் சை்
தசய் யபைொ அை் ைது ஆைணங் கனள அஞ் சலிபைொ அனுே்ேைொம் .
OMWBEஐ ததொடர்புதகொள் ள.

பூங் காக்கள்
•
•

360-902-8844. தகைை் னமயம் . மொகொண பூங் கொக்கள் குறித்து யொர் பைண்டுமொைொலும் தகைை் தேற
அனழக்கைொம் . பூங் கொக்கனள ததொடர்புதகொள் ள
திைசரி கொனை 7 முதை் இரவு 10 மணிக்குள் 888-CAMPOUT அை் ைது 888-226-7688 எை் ற எண்ணிை் அனழக்கைொம் .
முை் ேதிவு னமயம் . இரவு தங் கலுக்கு அை் ைது ேகை் ேயை் ேொட்டு ைசதிகளுக்கு முை் ேதிவு தசய் தை் ,
இரத்துதசய் தை் அை் ைது மொற் றுதை் . முகொம் னமதொைத் தகைை் கள்
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•

பூங் கொக்களுக்கொை இனணயதளம்

தூய் மமக்பகடு தோறுே் பு காே் பீை்டு முகமம
•
•

360-407-0520 அை் ைது 800-822-3905
தூய் னமக்பகடு தேொறுே்பு கொே்பீட்டு முகனம இனணயதளம்

கண்டுபிடிே் பு மற் றும் உ வி ஒழுங் குமுமற
•

•

800-917-0043. சிறுததொழிலுக்கொை ைழிகொட்டி. மொகொண ஒழுங் குமுனறகள் குறித்த தகைை் ைளங் கள் . COVID
ததொற் றிைொை் மூடை் களொை் ேொதிக்கே்ேட்ட ததொழிை் கள் , ததொழிை் உரினமயொளர்கள் மற் றும்
ேணியொளர்களுக்கு ைொய் ே்பு ைளங் கனள ைழங் குதை் .
ORIA இனணயதளம்

ஓய் வு அமமே் புகள்
•

360-664-7000 அை் ைது 800-547-6657 (TTY ேயைர்கள் 711 எண்னண அனழக்கவும் ). ேணி ஓய் வு மற் றும்
ஒத்தினைக்கே்ேட்டுள் ள இழே்பீட்டுத் திட்டம் , ேணி ஓய் வினை இனணய ைொயிைொக விண்ணே்பித்தை்
குறித்து பகட்கைொம் . இனணய பசனைகள் மற் றும் ததொனைபேசி அை் ைது மிை் ைஞ் சை் ததொடர்புகள் உண்டு.
ேணி ஓய் வுக்கு விண்ணே்பிக்க ைொடிக்னகயொளர்கள் அைர்களது இனணயகணக்னக ேயை் ேடுத்தைொம் .

வருவாய்
•
•
•
•
•

ைொஷிங் டை் ைரிதசலுத்துபைொர் மற் றும் ைணிகங் களுக்கொை உதவி. யொர் பைண்டுமொைொலும் பிரத்பயக
எண்னண அனழக்கைொம் .
360-705-6741, ததொழிை் உரிமங் களுக்கு
360-705-6705, ைரி உதவிக்கு
360-704-5900, ததொனைைழி விற் ேனை மற் றும் நுகர்பைொர் ேயை் ேொட்டு ைரி
ைருைொய் த்துனற ததொடர்புக்கு
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ோர்மவயற் பறார் ேள் ளி
•

•

திங் கள் முதை் தைள் ளி ைனர கொனை 7:30 முதை் பிை் மதியம் 4 ைனர 360-696-6321 எை் ற எண்ணிை்
அனழக்கைொம் . ைளொகத்தினுள் உள் ள மொணைர்களுக்கு மற் றும் உள் ளூரிலுள் ள குழந்னதகளுக்கொை பநரடி
மற் றும் மனறமுக பசனைகள் குறித்த தகைை் கள் .
ேொர்னையற் பறொர் ேள் ளி இனணயதளம்

ோர்மவயற் பறாருக்கான பசமவகள்
• திங் கள் முதை் வியொழை்ைனர கொனை 7 முதை் பிை் மதியம் 5:30 ைனர 800-552-7103 எை் ற எண்ணிை்
அனழக்கைொம் . பசனைகனளக் பகொரபைொ, பநொயொளிகனள ேரிந்துனரக்கபைொ, தேொதுத் தகைை் கனளே்
தேறபைொ தசய் யைொம் . துைக்ககட்ட மதிே்பீடுகள் , தகைை் விநிபயொகம் ஆகியனை ததொனைைழியிை்
னகயொளே்ேடும் .
• ேொர்னையற் பறொருக்கொை பசனைகள் ததொடர்புக்கு
மாணவர் சா மன மன்றம்
•

திங் கள் முதை் தைள் ளிைனர கொனை 9 முதை் பிை் மதியம் 3 ைனரயிலும் 800-955-2318 எை் ற எண்ணிை்
ததொடர்புதகொள் ளைொம் . WA529 கை் லூரி பசமிே்புத் திட்டங் கள் . ேதிவுதசய் யும் நனடமுனறயிை் உதவி.
திட்டம் குறித்தும் ைொடிக்னகயொளர் கணக்குகனள அைர்கள் னகயொளும் முனற குறித்தும் பகட்கைொம் .
ைொடிக்னகயொளர்கள் அனழக்கபைொ அை் ைது mailto:getinfo@wsac.wa.gov எை் ற முகைரிக்கு மிை் ைஞ் சை்
தசய் யபைொ அை் ைது அைர்களது இனணய கணக்கிலிருந்து உதவிச் சீட்னட அனுே்ேபைொ தசய் யைொம் .

போக்குவர ்து
•

360-705-7000. WSDOTயிை் நடைடிக்னககள் , திட்டங் கள் மற் றும் பசனைகள் குறித்த தகைை் கனள தேறைொம் .

ேயன்ோடுகள் மற் றும் போக்குவர ்து ஆமணயம்
•

•

888-333-9882. ஒழுங் குேடுத்தே்ேட்ட நிறுைைத்துக்தகதிரொக புகொர் ேதிவு தசய் தை் . நுகர்பைொர் மற் றும்
ஒழுங் குேடுத்தே்ேட்ட நிறுைைத்திடம் பகள் விகள் பகட்டை் . ஆனணய குறிே்பு அறிக்னககள் மற் றும்
பகொே்புகள் மீதொை கருத்துக்கள் .
ேயை் ேொடுகள் மற் றும் பேொக்குைரத்து ஆனணயத்னத ததொடர்புதகொள் ள
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முன்னாள் ேமைவீரர்கள் அலுவை் கள்
•
•

•
•
•
•
•

800-562-2308. உரினமபகொரிக்னககள் , ஆபைொசனைகள் மற் றும் நை் ைொழ் வு, முை் ைொள் ேனடவீரர்களிை்
தசொத்து பமைொண்னம திட்டம் மற் றும் முை் ைொள் ேனடவீரர்களுக்கொை பசனைகள் குறித்த தகைை் கள் .
திங் கள் முதை் தைள் ளிைனர கொனை 8:30 முதை் பிை் மதியம் 4:30 ைனர 206-454-2799 எை் ற எண்ணிை்
அனழக்கைொம் . King County அலுைைகம் . வீடற் பறொர் பசனைகள் , நிதி மற் றும் வீட்டுைசதி பசனைகள் , பசனை
அதிகொரி, இரொணுை குடும் ேத்னத தசை் றனடதை் , முை் ைொள் ேனடவீரர்கள் சிகிட்னச மை் றம்
ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் (509)394-6826 எை் ற எண்னண அனழக்கைொம் . Walla Walla இை் ைம் .
ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் (509)344-5770 எை் ற எண்னண அனழக்கைொம் . Spokane Veteran
இை் ைம் .
ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் (360) 893-4515 எை் ற எண்ணிை் அனழக்கைொம் . பசர்க்னககளுக்கு
ததொனைபேசி எண் 1-877-838-7787ஐ அனழக்கவும் . Orting ேனடவீரர்கள் இை் ைம் .
ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் 360-895-4700 எை் ற எண்னண அனழக்கைொம் . Port Orchard முை் ைொள்
ேனடவீரர்கள் இை் ைம் .
திங் கள் முதை் தைள் ளி ைனர கொனை 8 முதை் பிை் மதியம் 4 ைனர 509-299-6280 எை் ற ததொனைபேசி எண்னண
அனழக்கைொம் . கை் ைனற. அடக்கம் சொர்ந்த ேைை் கள் , இறுதிச்சடங் குகள் மற் றும் திட்டமிடுதை்

வாஷிங் ைன் இராணுவ ்துமற - அவசர பமைாண்மமே் பிரிவு
•

•

ைொரத்திை் 7 நொட்களிலும் 24 மணி பநரமும் 800-258-5990 எை் ற எண்னண அனழக்கைொம் . விழிே்பூட்டுதை்
மற் றும் எச்சரிக்னக னமயம் . உள் ளூர் எை் னைக்குள் அதிகொரத்திலிருே்பேொர், தைியொர் துனற, மொகொண
முகனமகள் மற் றும் பிற அனமே்புகளிடமிருந்து மொகொண உதவிக்கொக ததொடர்புதகொள் ளுதை் .
ைொஷிங் டை் இரொணுைத்துனற இனணயதளம்

வாஷிங் ைன் மாகாண பராந் து
•
•

360-596-4000. ததொனைபேசி தகைை் புத்தகம் . அனுே்புைதற் கொக இனணக்கும் ைொய் ே்புத் பதர்வு.
WSP இனணயதளம்
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