�ఖ� �న ��ష� ్రప�త� ఏ��� �న్ నంబ��
అ�� �న్ నంబర �� �న్ ఇంటర్���షన్ �వ� ఉ�� �. వ� � ��న్� స��నం ఇ�� న�� �, � �ష ��� ��� �ప� ం�.
�� �న్� �� �� త� �ంద��� ఒక ��షం ప��ం�. ��వర� �ల్ �ంట�� �మ�రం-��క�రం వర� ఉదయం 8:00 AM �యం�తం 5:00 PM గంటల మధ� ��� ఉం��. �ల్ �ంటర్� ��� � గంటల లభ� త ఉం�, అ� �ంద �ట్ �యబ�ం�.
� మ�� ��్రతక సంర�ణ
��వ�� ��సం
•
•

360-586-3065. ��వ�� ��స�ం మ�� ���తక సంర�ణ� సంబం�ం�న �����ల ��ం� స���� �ందం�.
DAHP �బ్�ట్

అ�� ����
� వ్ �య�ంగ్�
•
•

360-407-2700 �� 800-583-8271
అ�� ����
� వ్ �య�ంగ్� ఆ�స్ �బ్�ట్

వ� వ�యం
•
•

Olympia�� ఏ��� ��� ల��� 360-902-1800 �� � �ల్ �యం�.
��ంగ �న్ అ��కల� ర్ �ట్
� ��� �� ంట్ �బ్�ట్

�ల��, �వత & ��ం��
•
•
•

•
•

844-626-8687, �మ�రం - ��క�రం వర� ఉదయం 8:00 AM - 4:30 PM మధ� �ల్ �యం�. ��ం�ల� �లల
� సంర�ణ
స�� �� అర �త� �ర ����ం�. �లల
� సంర�ణ స�� � �బ్�ట్.
800-394-4571. �ల్� �ర్ స�� � ����మ్ �సం ���డర � ��ం
� గ్ �పశ� ల� స�యం ����. �లల
� సంర�ణ స�� � ���డర్
స��రం.
800 723-4831 �� 360-902-8060. �లల
� ర�ణ, �లల
� సం�మ ���, �ం��� గృ��, �లల
� సంర�ణ ���� ంగ్, �లల
�
సంర�ణ �ర� �క��, �ల� �న��స �వల ��ం� ��� �ల� ప�ష� �ంచడం� స�యప��ం�. ఏ��� ����మ్ల
��ం� స��రం �ందం�. ��� ంగ సంబం�ల �బ్�ట్.
866-777-3293. ��ం�య �లల
� సంర�ణ ���� ంగ్ ��� ల��. 6 �లల అత� వసర �లల
� సంర�ణ ��న్� �ందం�.
అత� వసర ���� ంగ్ స��రం.
844-792-7018 �� 360-407-1642, ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�. ��ం�య ��న� �� అం����
�న�� � ��ప్ �ర్ అత� వసర ప���
� � �� COVID-19 �పశ� �. �� సం�మ �బ్�ట్.
TELUGU (���) – TE

•

•

844-792-7017 �� 360-407-1641, ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�. �సర్
� �� �� COVID-19 అత� వసర
�ట్�న్. �సర్
� �ర్ ��న� �� అం���� �న�� � అత� వసర ప���
� � �� COVID-19 �పశ� �. �సర్
� �ర్ ���� ంగ్
�బ్�ట్.
866-363-4276, ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�. �లల
� ��� ��గం� �� �ర ��� �� ���ంచ��� ఇ�
ఎండ్ �ర్� �ట్�న్. ��� ��గం� ���ంచ��� �బ్��.

�మర్�
•
•

800-822-1067. Office of Crime Victim Advocacy and Public Safety.
��ంగ �న్ ��� �� ంట్ ఆఫ్ �మర్� �బ్�ట్.

������
•
•

360-725-8213. ����� �క�� ల ��ం� స��రం �ంద��� �పజల� �ప�న �ర �ం.
DOC �బ్�ట్ (ఇం� ���), మ�� �� �ష్.

DSHS వృ��ప� ం మ�� �ర�
� �క మద�� ప��లన (ALTSA)
•
•
•
•

866-363-4276 �� 800-624-6186 (TTY), ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�. �� క��ం� �దల
� � �ం�ం�ట
�� �ర ��� �� ���ంచ��� ఇ� ఎండ్ హర్� �ట్�న్.
888-856-5691, �ప��� ఉదయం 8:00 AM - �యం�తం 5:00 PM మధ� �ల్ �యం�. �ర ���క సంర�ణ �క�� ల� �వ�ం�
�� ��ం�ల� ఇ� FarmHelp (��ంబ స�యం) �ర ���క సంర�ణ �ట్�న్.
800-422-3263. ��రణ స��రం �దల
� � �ర ���క సంర�ణ.
800-422-7930 (��స్/TTY) �����, �న��� కషం
� � ఉన� ��� ��� లయం(Office of the Deaf and Hard of Hearing).

DSHS ���యరల్ �ల్� అ�� ���ష
� న్ (BHA)
•
•
•
•
•

253-582-8900, ��� 24 గంట�. ��సన్
� �ట్
� ��� టల్. �కర� ం ��ం�, సందర� న ��ం� స��రం �సం �ల్ �యం�.
509-565-4000, ��� 24 గంట�. ��� ��ష � ఆ�ప��. �కర� ం ��ం�, సందర� న ��ం� స��రం �సం �ల్ �యం�.
800-283-8639, �మ�రం - ��క�రం వర� 8:00 AM - 4:00 PM సమయం� �ల్ �యం�. �లల
� అధ� యనం, ��త� �ం�దం.
�కర� ం ��ం�, సందర� న ��ం� స��రం �సం �ల్ �యం�.
360-664-4641, ��� 24 గంట�. Maple Lane �ం���� �న�దర
� ణ �ర� �కమం. �కర� ం ��ం�, సందర� న ��ం� స��రం
�సం �ల్ �యం�.
509-317-2700. Yakima �ం���� �న�దర
� ణ �ర� �కమం. �కర� ం ��ం�, సందర� న ��ం� స��రం �సం �ల్ �యం�.
TELUGU (���) – TE

•
•

253-984-5651, ��� 24 గంట�. Ft. Steilacoom �ం���� �న�దర
� ణ �ర� �కమం. �కర� ం ��ం�, సందర� న ��ం�
స��రం �సం �ల్ �యం�.
253-588-5281 ఎక్� �నన్
� 0095, �మ�రం - ��క�రం వర� 8:00 AM - 3:30 PM గంటల మధ� �ల్ �యం�. �ప�� క �బదత
�
�ం�దం. �కర� ం ��ం�, సందర� న ��ం� స��రం �సం �ల్ �యం�.

DSHS అ�వృ�� �క�ం�ల ప��లన (DDA)
•
•
•
•
•

అ�వృ�� �క�� �న� వ� �� ల �సం �వ�, వన��.
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, King, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom �ం��: 800-314-3296.
Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, Skamania, Thurston, Wahkiakum �ం��:
800-248-0949
DDA క���రస్ స��రం

DSHS వృ�� �న��సం ��గం (DVR)
•

•

�
800-637-5627 �� 360-725-3636. వ� �గ�క�ం�న
వృ�� �న��స ��� �ంగ్, ఉ�� �వ�. ప� ��ల���� ��
గణ�య�న అడం
� �ల� ఎ��� � �క�ంగ వ� �� ల� మద�
� . �క�ం�ల� �య�ంచడం మ�� �య�ంచడం�
యజ��ల� �ం��క స�యం, ��ణ.
DVR �బ్�ట్

DSHS ఎక��క్ స�� �స్ అ�� ���ష
� న్ (ESA)
•
•

360-664-4404. ఆ�ర స�యం, నగ� స�యం, �లల
� మద�
� , �ద� అర �త, ఇతర �వ�.
ESA �బ్�ట్

DSHS క�� �� స�� �స్ ��గం - ESA
•

877-501-2233 �� 800-865-7801. త�� వ ఆ�యం ఉన� ��ం�ల�, �పజల� నగ�, ఆ�ర స�యం. వృ���, అం��
�� �కల� ం ఉన� ��� ఆ�గ� సంర�ణ. DSHS అత� వసర స�య �ర� �క��.

DSHS �ల్� స�ర్ � ��గం – ESA
•

800-442-KIDS (5437). �లల
� స�య �వ�, �లల
� మద�
� ��ం
� చడం �� �� క�ంచడం.
TELUGU (���) – TE

�క�ంగ ���రణ �వల DSHS ��గం – ESA
•

Olympia 800-562-6074; ��ల్ 800-843-4440; Spokane 800-572-5299. ���క భ�దత �కల� ం �ప�జ�� మ�� అ�బంధ
భ�ద� ఆ���� �ద� అర �త. DSHS �న్-��ంట్ �ద� స�యం �సం ���స్ ���.

DSHS ��� � & ఇ�� ్ర�ంట్ అ��న్
� � ��� లయం - ESA
•

360-890-0691. ��ంగ �న్ ��షం
� � శర����, వలస��� �జయవంతం అవ� ���, అ�వృ�� �ంద��� స�యప�
వన��.

DSHS �సం మ�� జ����తనం ��� లయం
•
•

800-562-6906, ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�. ��ంగ �న్ ��షం
� � �ప� �ప�జ�ల ��ల��
ప�����ం�.
�సం మ�� జ����తనం ��� లయం �బ్�ట్

DSHS ��� ంగ �వ�
•
•
•

360-902-7878 �� 800-737-0617 ఎం�క 4. ��� �� �ల్ �యం�, ��రణ DSHS స����� �ందం�, ��� �
�
���ంచం�, DSHS ��� ల��� ��ంచం�.
��� � �యం�
Covid-19 న�కరణ�

DSHS ���ల �� ����షన్ �ర� ్రకమం
•
•

800-422-1536, ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�. ����, �ం�క ��ం�ల �� �ం�త� క ��ల ��ల�
���ల వ� � ������ ����వ��� స�యప��ం�. �ర� �కమం �ప� ం� ఉం�ం�.
���ల �� ����షన్ �ర� �కమం

ఎ�ల�
•
•
•
•

360-407-6000. ఎ�ల� �ప�న ��� లయం �ఖ� �న �న్ నంబర్.
�� �ర సమయం� �� ల్� మ�� ఇతర ప�� వరణ సమస� ల� ���ంచ��� 1-360-407-6300, swroerts@ecy.wa.gov,
�� ఆన్�న్ �ట్
� �డ్ ��� �ంగ్ �రమ్ � సం�ప�ంచం�.
�� �ర సమ��� ��పల, ��� �ర�యటం �� సంఘటన� ���ంచ���, 1-800-645-7911� �ల్ �యం�
ఎ�ల�� సం�ప�ంచం�
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�ద� అం�డ్�
•
•

866-297-2597. ��� ��ల అ�� ��� �ప��తం �� సమస� ల� ప�ష� �ంచ��� ��ం�ల�, �ఠ�లల�
స�యపడ��. క�� ��షన్, సహ�ర సమస� ప��� ��� �� క�� ��ం�. అమ� �� ఏ��� ��.
OEO �బ్�ట్

��ంబం, �ల�ల అం�డ్�
•

•

206-439-3870 �� 800-571-7321. ��� ��గం, �ర ��� ం �� ఇతర �� క��ం� �లల
� � సంబంధం ఉన� ��ల� ��ష �
చర� �� ��� చరణ� �ఫల� ం ��ం� ��� � �య��� స�యం �యం�; �లల
� ర�ణ �� �లల
� సం�మ �వల�
సంబంధం ఉన� �ల�
� � �� ��ంబం; �� ��ష � సంర�ణ� �లల
� భ�దత �� సం�మం.
��� � �యం�

ఆ� �క సంస��
•
•
•

877-RING-DFI �� 888-976-4422 �� �ష్. స��రం �ందం� �� DFI తన� స�య బృం��� ���ం�.
�� �ష్ ��స్ ��ల్: ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�.
DFI �బ్�ట్ (ఇం� ���), మ�� �� �ష్. గృహ �జ�న� ం �బ్�ట్.

�ప�, వన� ్ర���
•
•

360-902-2349. �క్-ఇన్ �వ ���యబ�ం�. కసమ
� ర్ స�� స్ ఏ�ంట�
� �హ�ంచడం ��రం�ం�ం�.
�� �� త �వల� అభ� � �ంచ��� 360-902-2464 � �ల్ �యం�.

�ల్� �ర్ అ���
•
•
•

•

800-562-3022, �మ�రం - ��క�రం వర� 7:00 AM-5: 00 PM మధ� �ల్ �యం�. Apple Health (���డ్) క ��ం�� మ��
���డర �� కసమ
� ర్ మద�
� .

800-200-1004, �మ�రం - ��క�రం వర�, 8:00 AM-4:30 PM గంటల మధ� �ల్ �యం�. PEBB పద� �రమణ ��న���, PEBB,
SEBB �న��ం� కవ�జ్ స�� ల� కసమ
� ర్ మద�
� .
833-681-0211, �మ�రం - ��క�రం వర� 9:00 AM - 9:00 PM మ�� ��ం��� 9:00 AM - 6:00 PM గంటల మధ� �ల్ �యం�.
Washigton Listens అ�� �ట్�న్, ఇక� డ �పజల అ�క ఒ���� �ర� �ంచ���, COVID-19 �రణం� ��� ల� ఎ��� వ���
మద�
� �ందవ�� .
HCA� సం�ప�ంచం�
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ఆ�గ� ం
•
•

•
•

800-525-0127. DOH ����మ్ల ��ం� స��రం.
360-236-4700. ఆ�గ� వృ��, ఆ�గ� సంర�ణ �కర� ం ��న్� �న�దర
� ణ�, దర����, ��� ��, బ�రంగ బ�ర �తం
అభ� ర �న�, ఇతర స��రం. �ల్ �ంటర్ �వ� అం���� ఉ�� �. 243 Isreal Rd, Tumwater వద� Town Center 2
�ప�శ�� రం దగ �ర ��ప్ �క్� � ఆ�గ� వృ�� �� �కర� ం ���� ంగ్ ��ం
� �� �� ప��ల� వ���యం�. ఇ� �ప���
త�� �యబ��ం�.
866-687-1464, ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�. VitalChek, జననం, మరణం, ��హం మ�� ���ల
ధృ�కరణ ప��ల� ఆర �ర్ �య��� ఆ���డ్ �సమ్
� .
360-236-4300. జననం, మరణం, ��హం మ�� ���ల ధృ�కరణ ప��ల� ఆర �ర్ �యం�. ఎవ�� �న్ �� � ఆర �ర్
�యవ�� . ఇం� �ష్ మ�� �� �ష్ ������ ఆన్�న్ �� ��ల్ �� � ఆర �ర్ �యవ�� . ఆర �ర్ స� ���ట్� .

�నవ హ�� ల క�షన్
•

800-233-3247. �వ�త సమస� ల ��ం�, �వ�త ��� � �యడం ��ం� అడగం�. ��స్ ��ల్� �� ఇ��ల్ �� �
�����న ��రణల� �ప�స� ం���ం�. �వ� ��� � �య��� అవసర�న �రమ్� ఆన్�న్� ఉ�� �. �నవ
హ�� ల క�షన్.

��్ర��క �� అ�� ల్�
•

360-753-6823.

�� క�షనర్
•

800-562-6900. అ�� ర�ల �� ��ం� అడగం� �� �� సంస �� ��� � �య��� స�యం �యం�. ఆ�గ� ��
�జ�
� � �, ఆశ� ర� కర�న �ద� ��ం
� గ్ ర�ణ� మ�� ��� సంబం�ం� COVID-19 �ప��ల� స� � �� హ�� ల�
����ం�.

�బర్ & ఇండ��స్
�
•
•
•

360-902-5800. స��ర మ�� స�య ��� లయం, �� �� ��ట్. ��రణ L&I �పశ� �
800-831-5227. ��ల మద�
� . ���గ��ల �� �పశ� ల� స�యం �యం� �ల్ల� �ప�స� ం�ం� ప��త �మర �� ం.
���గ��� ఆన్�న్ �వల� ��� స్ �యమ� ��త� �ం��.
800-423-7233, భ�దత మ�� ఆ�గ� ��గం. భ�ద� �ప��ల� ���ంచ��� ���గ��ల� స�యం �యం�.
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���� ంగ్
•

360-902-3900. కసమ
� ర్ �� �ం�దం. ��వ��, �హ�� మ�� �� �రం �� ���షనల్ ���� ��ల �సం DOL �వ�.

మద� ం మ�� గం�� ���
•

360-664-1600. కసమ
� ర్ ��.

�ట�
•
•
•
•
•
•

360-810-2848. ADA �ట్�న్ � �� ���ం�. ��కల్ స�యం �సం �ప�స� ందన సమయం ఆలస� ం�వ�� .
800-201-0108, ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�. ��ల్ �ప్ ��ం� ఆట�ళ � �పశ� ల� స����.
360-810-2888. కసమ
� ర్ �వ, ��రణ �ప� ��రణ.
800-545-7510. ��లర్ �న్, �ట� ��లర � �పశ� ల� స����. ��కల్ స�యం �సం �ప�స� ందన సమయం
ఆలస� ం�వ�� .
800-545-7510, ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�. ��� ంగ్ నంబర్ �ట్�న్, ��� ంగ్ నంబర్ ���� ��� �ంగ్.
�ట� ��� ల��� సం�ప�ంచం�.

���� మ�� మ�ళల �� �ర సంస�� (OMWBE)
•
•

360-664-9750 �� 866-208-1064. �ం��క స�యం. ���యల్� � ఎవ�� �ల్ �యవ�� , ఇ��ల్ �యవ�� ��
��ల్ �యవ�� .
OMWBE� సం�ప�ంచం�.

��� �
•
•
•

360-902-8844. స��ర �ం�దం. ��ష � ��� ల ��ం� స��రం �సం ఎవ�� �ల్ �యవ�� . ��� ల� సం�ప�ంచం�
888-CAMPOUT �� 888-226-7688, �ప��� 7:00 AM-10: 00 PM � �ల్ �యం�. �జ�� షన్ �ంటర్. ����ట బస �య���
�� �� ���గ �క�� ల �సం �జ�� ష�� �యం�, ర�� �యం� �� �ర� ం�. �� ంప్��ండ్ స��రం
��� ల �బ్�ట్

��ష� �ధ� త �� ఏ���
•
•

360-407-0520 �� 800-822-3905
��ష� �ధ� త �� ఏ��� �బ్�ట్
TELUGU (���) – TE

��� �ట� ఇ�� �షన్ మ�� స�యం
•
•

800-917-0043. �న� �� �రం �సం �ర �దర� కం. ��ష � �బంధనల� స��ర వన��. COVID ���తల �� �
�ప��త�న �� ���, యజ��� మ�� ఉ�� �ల� వన�ల� అం�ంచడం.
ORIA �బ్�ట్

పద� �రమణ వ� వస��
•

360-664-7000 �� 800-547-6657 (TTY �జ�� 711� డయల్ �యం�). పద� �రమణ మ�� ��� ప��ర �ప��క
��ం� అడగం�, ఆన్�న్� పద� �రమణ �సం దర��� ���ం�. ఆన్�న్ �వ� మ�� �న్ �� ఇ��ల్
ప�చ�� అం���� ఉ�� �. కసమ
� �� తమ ఆన్�న్ ��� �రమణ �సం దర��� ���వ�� .

����
•
•
•
•
•

��ంగ �న్ ప�� ��ం
� ���� మ�� �� ��ల� స�యం. �ట్�న్ల� ఎవ�� �ల్ �యవ�� .
360-705-6741, ���స్ ���� ంగ్
360-705-6705, ప�� స�యం
360-704-5900, ��ట్ అమ� �� మ�� ���గ��� ���గ ప��
���� � సం�ప�ంచం�

అం�ల �సం �ఠ�ల
•
•

360-696-6321, �మ�రం - ��క�రం వర� 7:30 AM-4: 00 PM మధ� �ల్ �యం�. �� ంపస్ మ�� �లల
� ���క సం�ల�
��� ��ల �సం �పత� � మ�� ప�� �వల స��రం.
అం�ల �సం �ఠ�ల �బ్�ట్

అం�ల �సం �వ�
• 800-552-7103, �మ�రం - ���రం వర� 7:00 AM-5: 30 PM మధ� �ల్ �యం�. �వల� అభ� � �ంచం�, ��ల� �డం�
మ�� ��రణ స����� �ందం�. ��రంభ ��� ంక��, స��ర పం�� ��ట్� �ర� �ంచబ��ం�.
• అం�ల �సం �వల� సం�ప�ంచం�
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���ంట్ అ�వ్�ంట్ ��� ల్
•

800-955-2318, �మ�రం - ��క�రం వర� 9:00 AM-3: 00 PM మధ� �ల్ �యం�. WA529 క��ల ��� �ప��క�. న��
�ప��య� స�యం �యం�. ����మ్ ��ం�, �� కసమ
� ర్ ��ల� ఎ� �ర� ���� అడగం�. ���గ��� �ల్
� ��ట్
�యవ�� �� ఇ��ల్: mailto:getinfo@wsac.wa.gov � ఇ��ల్ �యవ�� �� �� ఆన్�న్ �� �ం� మద�
పంపవ�� .

ర��
•

360-705-7000. WSDOT �ర� క���, �ర� �క�� మ�� �వల� స����� �ందం�.

����� మ�� ర�� క�షన్
•
•

888-333-9882. �యం��త సంస �� ��� � �యం�. ���గ���� మ�� �యం��త సంస�
� �పశ� � అడగం�. క�షన్
���� మ�� �ఖ�ల� �� �� �ంచం�.
����� మ�� ర�� క�షన్� సం�ప�ంచం�

�టరన్ల వ� వ���
•
•
•
•
•
•
•

800-562-2308. ���, ��� �ంగ్ మ�� సంర�ణ, �టరన్ల ఎ�ట్
� �ర� హణ �ర� �కమం మ�� �టరన్ �వల స��రం.
206-454-2799, �మ�రం - ��క�రం వర� 8:30 AM-4: 30 PM మధ� �ల్ �యం�. King County ఆ�స్. ���శ�ల �వ�, ఆ� �క
మ�� గృహ �వ�, స�� స్ ఆ�సర్, ��ట� �� �� ఔ��చ్, �టరన్ ���� ంట్ ���
509) 394-6826, ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�. Walla Walla �మ్.
509) 344-5770, ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�. Spokane �టరన్ �మ్.
(360) 893-4515, ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�. �ప��ల �సం 1-877-838-7787 � �ల్ �యం�. �లర్
�
ఇం�� Orting.
360-895-4700, ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�. Port Orchard �టరన్� �మ్.
509-299-6280, �మ�రం - ��క�రం వర� 8:00 AM-4:00 PM మధ� �ల్ �యం�. స� �న��క. ఖననం �ప�జ��,
అంత���, ��� �ంగ్
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��ంగ �న్ ��ట� ��గం - అత� వసర �ర� హణ ��గం
•
•

800-258-5990, ��� 24 గంట�/���� 7 ��� �ల్ �యం�. అలర్ � మ�� �చ� �క �ం�దం. ���క అ��ర ప��, ���ట్
ప��శమ, ��ష � సంస�
� మ�� ఇతర సంసల
� �ం� ��ష � స�యం �సం సం�ప�ంచం�.
��ంగ �న్ ��ట� ��� �� ంట్ �బ్�ట్

��ంగ �న్ �ట్
� �ప���ట(�్ర�ల్)
•
•

360-596-4000. ���న్ ��క ��. �స్�� చ్ క�క్ � �య��� ఎం�క.
WSP �బ్�ట్
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