ኣገደስቲ ቁጽሪ ተለፎናት ናይ ሰተይት መንግስታዊ ወኪል
ኩሎም ቁጽሪ ተለፎናት ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣሎዎም። ደውልካ ሰብ ምስ ተቐበሉኻ፡ ቋንቋኻ ንገሮም። ኣብ ተለፎን ተርጓማይ ን ክረኽቡልካ ሓደ ደቒቕ ይወስደሎም።
ዝበዝሑ ማእከላት ናይ መደወሊ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8፡00 ቅ/ቀ ክሳብ 5፡00 ድ/ቀ ክፉታት ይኾኑ። ሓደ ማእከል ናይ መደወሊ ዝተፈልየ ሰዓታት ወይ ህላወ
እንተድኣ ሃልይዎ፡ ኣብ ታሕቲ ተገሊጹ ኣሎ።
ስነ ቅርስን ታሪኻዊ ዕቃበታትን
•
•

360-586-3065. መልሲ ን ስነ ቅርስን ታሪኻዊ ዕቃበታትን ዝምልከት ፕሮጀክትታት ይርከብ እዩ።
መርበብ ሓበረታ DAHP

ምምሕዳራዊ ቤ/ፍርዲ
•
•

360-407-2700 ወይ 800-583-8271
መርበብ ሓበረታ ቤ/ጽሕፈት ምምሕዳራዊ ፍርድታት

ሕርሻ
•
•

360-902-1800 ኣብ Olympia ዝርከብ ወኪል ቤ/ጽሕፈት ን ምርካብ
ናይ ዋሽንግተን ክፍሊ ሕርሻ መርበብ ሓበረታ

ቆልዑ፡ መንእሰያትን ስድራቤትን
•
•
•

•
•

844-626-8687፡ ሶኒ - ዓርቢ ካብ 8:00 ቅ/ቀ-4:30 ድ/ቀ ደውል። ን ክንክን ቆልዓ ዝግበር ድጎማ/ሓገዝ ናይ ስድራቤት ዝግበኦ እንተኾይኑ ይውስን። ድጎማ/ሓገዝ
ናይ ክንክን ቆልዓ መርበብ ሓበረታ።
800-394-4571. ንቢላት ወይ ክፍሊታት ወረቐት ዝምልከት ሕቶታት ንናይ ድጎማ/ሓገዝ ፕሮግራም ናይ ክንክን ቆልዓ ንወሃብቲ ይሕግዝ። ሓበሬታ ናይ ወሃብቲ
ድጎማ/ሓገዝ ናይ ክንክን ቆልዓ።
800 723-4831 ወይ 360-902-8060። ብዛዕባ ሓለዋን ድሕነት ቆልዓን ዝምልከት ጥርዓናት ኣብ ምፍታሕ ክሕግዝ ይኽእል፡ ኣብ ምሃብ ፍቓድ ዋኒን/ሊቸንሳ ናይ
ቤትን ክንክን ቆልዓን ከምኡ’ውን ንናይ ትሕቲ ዕድመ እሱራት ናይ ተሃድሶ ኣገልግሎታት የተባብዕ። ሓበረታ ብዛዕባ ፕሮግራማት ናይ ወኪል ርኸብ። መርበብ
ሓበረታ ናይ ኮንስቱትወንት ዝምድናታት።
866-777-3293. ዞባዊ ናይ ክንክን ቆልዑ ናይ ፍቓድ ዋኒን/ልቸንሳ መውሃቢ ቤ/ጽሕፈታት ። ናይ 6 ወርሒ ህጹጽ ናይ ክንክን ቆልዑ ፍቓድ ዋኒን/ልቸንሳ ውሰድ።
ህጹጽ ኣወሃህባ ፍቓድ ዋኒን ዝምልከት ሓበረታ።
844-792-7018 ወይ 360-407-1642፡ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን ደውል። ናይ ጉጅለ ክንክን ኢመርጀንሲታት ወይ ኮቪድ-19 ሕቶታት፡ ዞባዊ
ወሃብቲ ፍቓድ ዋኒን/ሊቸንሳ ምስ ዘይህልዉ ። ናይ ድሕነት ቆልዑ መርበብ ሓበረታ ።

TIGRINYA (ትግርኛ) – TI

•

•

844-792-7017 ወይ 360-407-1641፡ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን ደውል። ንቆልዓ ዘዕብዩ ስድራቤት ናይ ኮቪድ-19 ናይ ህጹጽ እዋን
ሆትላይን ኢመርጀንሲታት ወይ ናይ ኮቪድ-19 ሕቶታት ኣብ ግዜ ናይ መዕበይቲ ቆልዓ ወሃብቲ ፍቓድ ዋኒን/ልቸንሳ ምስ ዘይህልው; መርበብ ሓበረታ ናይ መዕበይቲ
ቆልዓ ወሃብቲ ፍቓድ ዋኒን/ልቸንሳ ።
866-363-4276፡ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን ደውል ዓመጽ ወይ ሸለልትነት ኣብ ልዕሊ ቆልዓ ምስ ዝረአ ኣብዚ’ሎ ናይ መጨረሽታ ናይ
መጉዳእቲ መሐበሪ ሆትላይን ። ናይ ኣብዩዝ/ዓመጽ መሐበሪ ናይ ወብ ፐጅ።

ንግዲ
•
•

800-822-1067. Office of Crime Victim Advocacy and Public Safety.
ናይ ዋሽንግተን ክፍሊ ንግዲ መርበብ ሓበረታ።

መአረሚታት
•
•

360-725-8213. ህዝቢ ብዛዕባ ናይ መአረሚታት መሳለጢ ሓበረታ ንክረክብ ቀንዲ መስመር
DOC መርበብ ሓበረታ (ብእንግሊዝኛ) ከምኡ’ውን እስፓኛ

DSHS ምምሕዳር ናይ ዕድመ ምድፋእን ናይ ነዊሕ እዋንን ደገፍ (ALTSA)
•

866-363-4276 ወይ 800-624-6186 (TTY)፡ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን ደውል እዚ እዩ ናይ መጨረሽታ ናይ መጉዳእቲ መሐበሪ ሆትላይን
2] ን ዓመጽ/ኣብዩዝን ሸለልትነት ናይ ተነቀፍቲ ኣጉባዝን።

•

888-856-5691 መዓልታዊ ካብ 8፡00-ቅ/ቀ ክሳብ 5፡00 ድ/ቀ ደውል። እዚ እዩ FamHelp (ሓገዝ ስድራቤት) ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ክንክን ሆትላይን ኣብ ናይ ነዊሕ
እዋን ናይ ክንክን መሳለጥያታት ናይ ዝነብሩ ስድራቤታት።

•
•

800-422-3263. ሓፈሻዊ ሓበረታ ንናይ ነዊሕ እዋን ክንክን ኣጉባዝ።
800-422-7930 (ድምጺ/TTY) ቤ/ጽሕፈት ናይ ጹሙማንን ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለዎምን።

DSHS ናይ ባህሪ ምምሕዳር ጥዕና (BHA)
•
•
•
•
•
•

253-582-8900፡ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ምዕራባዊ ናይ ስተይት ሆስፒታል ብዛዕባ ናይ መሳለጥያን ናይ ምብጻሕን ዝምልከት ሓበረታን ደውል።
509-565-4000፡ ሰዓታት ኣብ መዓልቲ ምብራቃዊ ስተይት ሆስፒታል ብዛዕባ ናይ መሳለጥያን ናይ ምብጻሕን ዝምልከት ሓበረታን ደውል።
800-283-8639 መዓልታዊ ካብ 8፡00 ቅ/ቀ ክሳብ 4፡00 ድ/ቀ ደውል። ማእከል መጽናዕቲ ቆልዓን ክንክንን. ብዛዕባ ናይ መሳለጥያን ናይ ምብጻሕን ዝምልከት
ሓበረታን ደውል።
360-664-4641፡ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ Maple Lane ፕሮግራም ናይ ክእለት መሐደሲ ብዛዕባ ናይ መሳለጥያን ናይ ምብጻሕን ዝምልከት ሓበረታን ደውል።
509-317-2700. Yakima ፕሮግራም ናይ ክእለት መሐደሲ። ብዛዕባ ናይ መሳለጥያን ናይ ምብጻሕን ዝምልከት ሓበረታን ደውል።
253-984-5651፡ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ። Ft. Steilacoom ፕሮግራም ናይ ክእለት መሐደሲ ብዛዕባ ናይ መሳለጥያን ናይ ምብጻሕን ዝምልከት ሓበረታን ደውል።

TIGRINYA (ትግርኛ) – TI

•

253-588-5281 ext. 0095 መዓልታዊ ካብ 8፡00 ቅ/ቀ ክሳብ 3፡30 ድ/ቀ ደውል። ማእከል ፍሉይ ተወፋይነት ። ብዛዕባ ናይ መሳለጥያን ናይ ምብጻሕን
ዝምልከት ሓበረታን ደውል።

DSHS ምምሕዳር ምዕባለኣዊ ስንክልናታት (DDA)
•
•
•
•
•

ናይ ምዕባለ ስንክልና ናይ ዘለዎም ኣገልግሎታትን ጸጋታትን።
Adams, Asotin, Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Ferry, Franklin, Garfield, Grant, Kittitas, Klickitat, Lincoln, Okanogan, Pend Oreille,
Spokane, Stevens, Walla Walla, Whitman, Yakima ኣውራጃታት። 800-462-0624።
Island, King, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom ኣውራጃታት። 800-314-3296።
Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, Skamania, Thurston, Wahkiakum ኣውራጃታት። 800248-0949
DDA ሓበረታ ኮሮና ቫይረስ

DSHS ክፍሊ ሞያዊ ጥየሳ (DVR)
•
•

800-637-5627 ወይ 360-725-3636። ናይ ግለሰብ ሞያዊ ናይ ተሃድሶ ምኽርን ናይ ዕዮ ኣገልግሎትን ክሰርሑ ንዝደልዩ እንግተኾነ ግን ከቢድ ሽግር ዘጓነፎም
ስንክልና ንዘሎዎም ሰባት ምሕጋዝ። ኣብ ምቑጻርን ምስራሕን ስንክልና ናይ ዘለዎም ሰባት ተክኒካዊ ሓገዝን ስልጠናን ን ኣስራሕቲ ምሃብ።
መርበብ ሓበረታ DVR

DSHS ምምሕዳር ቁጠባዊ ኣገልግሎታት (ESA)
•
•

360-664-4404. ሓገዝ ናይ መግቢ፡ ጥረገንዘብ/ካሽ፡ ደገፍ ቆልዓ፡ ህክምናዊ ብቕዓትን ካልኦት ኣገልግሎታትን።
መርበብ ሓበረታ ESA

DSHS ክፍሊ ኮማዊ ኣገልግሎታት – ESA
•

877-501-2233 ወይ 800-865-7801። ናይ ጥረ ገንዘብን መግብን ሓገዝ ን ስድራቤትን ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ሰባትን። ናይ ጥዕና ክንክን ን ዕድመ ዝደፍኡ ሰባት፡
ዓይነ ስውራን፡ ወይ ስንክልና ዘለዎም ሰባት። DSHS ናይ ኢመርጀንሲ ሓገዝ ፕሮግራም

DSHS ጨንፈር ሓገዝ ቆልዑ- ESA
•

800-442-KIDS (5437). ኣገልግሎት ሓገዝ ቆልዑ፡ ምክፋል ወይ ምቕባል ናይ ቆልዑ ሓገዝ።

TIGRINYA (ትግርኛ) – TI

DSHS ክፍሊ ኣገልግሎታት ምውሳን ስንክልና – ESA
•

Olympia 800-562-6074; ሲያትል 800-843-4440; Spokane 800-572-5299 ሕክምናዊ ብቕዓት ናይ ማሕበራዊ ድሕነት/ሶሻል ሰኩሪቲ ናይ ስንክልና
በነፊትስ/ሓገዝን ተወሳኺ ናይ ድሕነት ኣታውን። ናይ DSHS ናይ ሕክምና ሓገዝ ንዘይተዋህቡ ጥርዓናት ይሰምዕ።

DSHS ቤ/ጽሕፈት ናይ ሓተትቲ ዑቕባን ኢምግራንትን ሓገዝ ESA
•

360-890-0691። ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ንዘለው ሓተትቲ ዑቕባን ኢሚግራንትስን ንምዕዋትን ምስሳንን ዘሎ ጸጋታት።

DSHS ቤ/ጽሕፈት ምትላልን ተሓታትነን
•
•

800-562-6906፡ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን ደውል። ናይ ህዝባዊ በነፍትስ/ሓገዝ ምትላል ኣብ ዋሽንግተን ይምርምር።
መርበብ ሓበረታ ቤ/ጽሕፈት ምትላልን ተሓታትነን

DSHS ኣገልግሎት ኮንስትትወንሲ
•
•
•

360-902-7878 ወይ 800-737-0617 ኣማራጺ ቁጽሪ 4 ክሲ መስርትን ሓፈሻዊ ሓበረታ ናይ DSHS ውሰድ ፡ ለውጢ ሓብርን፡ ናይ DSHS ቤ/ጽሕፈት ኣመልክት።
ክሲ ምምስራት
ኮቪድ-19 በብግዚኡ ምሕባር

DSHS ናይ ግዳይ ምስክር መሐበሪ ፕሮግራም።
•
•

800-422-1536፡ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን ደውል። ን ግዳያትን መሰኻክርን ጾታዊ ዓመጽ ወይ ናይ ጎነጽ ገበናት ቦታ ናይ፡ቲ ግዳይ ዝገበሮም
ሰብ ትራክ ንምግባር ወይ ንምክትታል ይሕግዝ። እዚ ፕሮግራም ምስጥራዊ እዩ።
ናይ ግዳይ፡ ምስክር መሐበሪ ፕሮግራም።

ኤኮሎጂ
•
•
•
•

360-407-6000. ቀንዲ ተለፎን ናይ ማእከላይ ቤ/ጽሕፈት ኤኮለጂ።
ምኽዓውን ካልእ ኣከባብያዊ ሽግራት ንምሕባር ኣብ ግዜ ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣብ’ዚ ርኸበና፡ 1-360-407-6300, swroerts@ecy.wa.gov, ወይ እቲ
ኦንላይን ናይ መላእ-ሃገር ናይ ምሕባር ፎርም/ቅጥዒ።
ምኽዓው ናብ ማይ ወይ ሓደጋ ንምሕባር ካብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ወጻኢ፡ 1-800-645-7911 ደውል።
ንኤኮሎጂ ርኸቦም

TIGRINYA (ትግርኛ) – TI

ናይ ትምህርቲ ተሓላቒ ኣካል
•
•

866-297-2597። ናይ ተምሃሮ ምስትምሃር ዝትንክፉ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ንስድራቤታትን ቤት ትምህርትታትን ይሕግዝ። ናይ መራኸቢታትን ምትሕግጋዛን ሽግር
ንምፍታሕ የሳልጥ። ተግባሪ ወኪል ኣይኮነን።
OEO መርበብ ሓበረታ

ናይ ስድራቤትን ቆልዑን ተሓላቒ ኣካል
•

•

206-439-3870 ወይ 800-571-7321። ብዛዕባ ናይ ስተይት ተግባርን ወይ ካብ ተግባር ምቡኳርን ከም ናይ ጉዳይ ናይ ኣብ ሓደጋ ዓመጽ፡ ሸለልትነት፡ ካልእ
መጉዳእትን ዘሎ ቆልዓ፡ ኣብ ናይ ቆልዓ ድሕነት ዘሎ ስድራቤት ወይ ኣገልግሎት ድሕነት ቆልዓ፡ ወይ ኣብ ናይ ስተይት ሓለዋን ድሕነትን ዘለው ቆሉዑ
ዝምልከት ክሲ ንምምስራት ይሕግዝ።
ክሲ መስርት

ገንዘባዊ ትካላት
•
•
•

877-RING-DFI ወይ 888-976-4422 እስጳኛ። ካብ ጉጅለ ሓገዝ ናይ DFI ሞርገጅ ሓበረታ ርኸብ ወይ ርኸቦም።
ናይ እስጳኛ ናይ ድምጺ መልእኽቲ ደውል፡ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን።
DFI መርበብ-ሓበሬታ (ብእንግሊዝ) ከምኡ፡ውን እስጳኛ። መርበብ-ሓበሬታ ናይ ዋንነት ገዛ።

ዓሳን ናይ በረኻ ህይወታውያንን
•
•

360-902-2349. ኣገልግሎት ናይ ኣጋር ሓኪም ዕጹው እዩ። ምጅማር ምውፋር ናብ ወኪላት ናይ ዓማዊል ኣገልግሎ።
ናይ ትርጉም ኣጋአልግሎት ንምጥላብ 360-902-2464 ደውልስ።

በዓል መዚ ጥዕና
•
•
•
•

800-562-3022 ሶኒ - ዓርቢ ካብ 7:00 ቅ/ቀ-5:00 ድ/ቀ ደውል። ናይ ዓሚል ደገፍ ንናይ Apple Health (መርበብ-ሓበሬታ ናይ ዋንነት ገዛ) ዓማዊልን ቀረብትን።
800-200-1004 ካብ ሶኒ - ዓርቢ ካብ 8:00 ቅ/ቀ-4:30 ድ/ቀ ደውል። ናይ ዓሚል ሓገዝ ን PEBB ጥሮተኛታትን ናይ PEBB ከምኡ’ውን SEBB ናይ ቀጻሊ
ሸፈነ ኣባላት።
833-681-0211 ካብ ካብ ሶኒ - ዓርቢ ካብ 9:00 ቅ/ቀ-9:00 ድ/ቀ ከምኡ’ውን ካብ 9፡00 ቅ/ቀ-6፡00 ድ/ቀ። Washington Listens ሆት ላይን ኮይኑ፡
ሰባት እናወሰኸ ዝኸይድ ጸቅጢ ንምቁጽጻርን ብ ኮቪድ-19 ዝመጸ ለውጢ ንምኽኣልን ሓገዝ ይህብ።
ርኸቦ HCA

TIGRINYA (ትግርኛ) – TI

ጥዕና
•
•

•
•

800-525-0127. ሓበረታ ብዛዕባ ፕሮግራም ናይ DOH
360-236-4700. ናይ ጥዕና፡ ናይ ሞያን ክንክን ጥዕናን መሳለጢ፡ ለቸንሳ ምሕዳስን፡ ማመልከቻታት፡ ጥርዓናት፡ ናብ ህዝቢ ክፉት ናይ ምግባር ጠለብን ካልእ
ሓበረታን። መደወሊ ማእከል ኣገልግሎት ድልው ኣሎ። ናይ ጥዕና ሞያ ወይ ክንክን ጥዕና መሳለጢ፡ ናይ ልቸንሳ መውሃቢ ክፍሊታትን ሰነዳት ናብ’ቲ ኣብ ጥቓ
Town Center 2 መእተዊ ኣብ 243 Israel Rd., Tumwater ዘሎ ሳንዱቕ መቐመጢ ግደፍ ። መዓልታዊ እዩ ዝረጋገጽ።
866-687-1464፡ ደውል 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን። VitalChek፡ ኣውቶማቲክ ሲስተም ናይ ልደት፡ ሞት፡ መርዓን ፍትሕን ሰትርፊከት።
360-236-4300. ናይ ልደት፡ ሞት፡ መርዓን ፍትሕን ሰትርፊከት ኣዝዝ። ዝኮነ ሰብ ብተለፎን ክእዝዝ ይኽእል። ናይ እንግሊዝናን እስፓኛን ተዛረብቲ ብ ኦንላይን ወይ
ብፖስጣ ክእዝዙ ይኽእሉ። Oሰርትፊከታት ኣዝዝ፡፡

ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት
•

800-233-3247. ብዛዕባ ጉዳያት ኣድልዎን ምምስራት ክሲ ናይ ኣድልዎን ሕተት። ኣብ ናይ ድምጺ መልእኽቲ ወይ ብ ኢመይል ዝመጸ ሕቶታት ክንምልስ ኢና።
ናይ ኣድልዎ ክሲ ንምምስራት ዝድለ ፎርም ኣብ ኦንላይን ይግበር። ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት።

ኢንዱስትርያዊ ናይ መድሕን ሕቶታት
•

360-753-6823.

ናይ መድሕን/ኢንሹራንስ ኮምሽነር
•

800-562-6900. ብዛዕባ ኩሉ ዓይነት ኢንሹራንስ ወይ ሓገዝ ኣንጻር ናይ ኢንሹራንስ ትካል ክሲ ምምስራት. ናይ ኢንሹራንስ መሰላትካ ከም፡ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ
ሕቶታት፡ ናይ ሕክምና ቢላት ናይ ምክልኻል ሳርፕራይስን ናይ ኮቪድ-19 ጽልዋታታ ኣብ ኢንሹራንስ ፍለጦም።

ዕዮን ኢንዳስትርን
•
•
•

360-902-5800. ቤ/ጽሕፈት ሓበረታን ደገፍን ኣሃዱ ክልተ ቋንቋ ሓፈሻዊ L&I ሕቶታት።
800-831-5227። ሓገዝ ናይ ይግብኣኒ ዝብል ሕቶ. ናይ ዓማዊል ናይ ይግባኣኒ ሕቶታት ምሕጋዝ። ደወላት ንምምላስ ዘሎ ውሱን ዓቕሚ። ዓማዊል ናይ ኦንላይን
ኣገልግሎት ክገብሩ ይምረጽ።
800-423-7233፡ ጨንፈር ድሕነትን ጥዕናን። ን ዓማዊል ናይ ድሕነት ሓደጋታት ክሕብሩ ምሕጋዝ
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ምሃብ ፍቓድ ዋኒን/ሊቸንሳ
•

360-902-3900. ማእከል ኣገልግሎት ዓሚል። ኣገልግሎት ናይ DOL ንዘወርቲን፡ መካይንን ናይ ቢዝነስ ወይ ናይ ሞያዊ ሊይሰንሳትን።

ናይ መስተን ካናቢስን ቦርድ
•

360-664-1600. ኣገልግሎት ዓማዊል.

ሎተሪ
•
•
•
•
•
•

360-810-2848. ADA ኣብ ኦንላይን ይህብ። ኣካላዊ ሓገዝ ንምሃብ ናይ መልሲ ግዜ ክዱንጊ ይኽእል።
8000-201-0108 ደውል 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን መልሲ ንካብ ተጠቀምቲ ንዝመጽእ ሕቶታት ብዛዕባ ናይ ሞባይል ኣፕስ።
360-810-2888. ኣገልግሎት ዓሚል፡ ሓፈሻዊ ህዝባዊ መርመራታት።ስ
800-545-7510. ናይ ሽርሻሮ መስመር፡ መልሲ ካብ ናይ ሎተሪ ሸርሻሮ ዝመጽእ ሕቶታት። ኣካላዊ ሓገዝ ንምሃብ ናይ መልሲ ግዜ ክዱንጊ ይኽእል።
800-545-7510, 8000-258-5990፡ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን ደውል። ዝተዓወተ ቁጽሪ ናይ ሆትላይን፡ መዓልታዊ ምቕዳሕ ናይ ተዓዋቲ
ቁጽሪ።
ቤ/ጽሕፈት ሎተሪ ርኸቦም።

ናይ ውሑዳንን ደቀንስትዮን ዋኒን ትካላት (OMWBE)
•
•

360-664-9750 ወይ 866-208-1064. ተክኒካዊ ሓገዝ ዝኾነ ሰብ ክድውል፡ ኢመይል ክጽሕፍ ወይ ነገራት ብፖስጣ ክሰድድ ይኽእል።
ነዚ ዝስዕብ ርኸብዎ OMWBE።

መናፈሻታት/ፓርክታት
•
•
•

360-902-8844. ማእከል ሓበረታ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ናይ ስተይት መናፈሻታት/ፓርክታት ክድውል ይኽእል። ምርካብ ምስ መናፈሻታት/ፓርክታት
888-CAMPOUT ወይ 888-226-7688, መዓልታዊ ካብ 7:00 AM-10:00 PM ደውል። ማእከል ምሕዛእ/ረዘርቨሽን ናይ ለይቲ ጻንሒት ወይ ብመዓልቲ መሳለጢ
ንምጥቃም ዝግበር ምሕዛእ፡ ምእዛዝ፡ ምስራዝ፡ ምልዋጥ። ሓበረታ ናይ ካምፕግራውንድ
ናይ መናፈሻታት/ፓርክታት መርበብ ሓበረታ
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ናይ ብከላ ተሓታትነት ወኪል ኢንሹራንስ
•
•

360-407-0520 ወይ 800-822-3905
መርበብ ሓበረታ ናይ ብከላ ተሓታትነት ወኪል ኢንሹራንስ

ምቁጽጻራዊ ምሕዳስን ሓገዝን
•
•

800-917-0043። መምርሒ ን ናኣሽቱ ዋኒነ ትካላት። ምንጭታት ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ክፍለሃገር ሕግታት። ብምክንያት ምዕጻው ናይ ኮቪድ፡ ምድላው ንዋተ ሃብቲ ን
ዋኒነ ትካላት፡ ኣስራሕቲን ሰራሕተኛታትን።
መርበብ ሓበረታ ORIA

ናይ ጥሮታ ስርዓታት
•

360-664-7000 ወይ 800-547-6657 (TTY ተጠቀምቲ ናብ 711 ደውሉ)። ብዛዕባ ናይ ጥሮታን ዝተለወጠ መደብ ካሕሳን፡ ን ጥሮታ ዝምልከት ቦንላይን ሕተት።
ኦን ላይን ሰርቪስን ናይ ተለፎንን ኢመይልን ርክባት ድልው እዩ። ዓማዊል ናይ ኦንላይን ኣካውንቶም ተጠቒሞም ብዛዕባ ጥሮታ ክሓቱ ይኽእሉ።

ኣታዊ
•
•
•
•
•

ደገፍ ንናይ ዋሽንግተን ከፈልቲ ግብርን ዋኒናትን። ዝኾነ ሰብ ናብ ‘ዚ ሆትላይን ክድውል ይኽእል።
360-705-6741፡ ፍቃድ ዋኒን
360-705-6705, ሓገዝ ናይ ግብሪ
360-704-5900፡ ናይ ሩሑቕ መሸጣን ጥቕሚ ኣህለኽቲን ግብሪ
ናይ ኣታዊ መርከቢ/ኮንታክት

ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን
•
•

360-696-6321 ካብ ሶኒ - ዓርቢ ካብ 7:00 ቅ/ቀ-4:00 ድ/ቀ ደውል። ናይ ቐጥታን ዘይቐጥታን ኣገልግሎታት ኣብ ካምፓስ ንዘለው ተምሃሮን ኣብ ከባብያዊ ኮማት
ዘለው ቆልዑን ዘሎ ሓበረታ።
ናይ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን መርበብ ሓበሬታ
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ኣገልግሎታት ዓይነ ስዉራን
• 800-552-7103, ሶኒ - ሓሙስ ካብ 7:00 ቅ/ቀ-5:30 ድ/ቀ ደውል። ኣገልግሎት ሕተት፡ ንሕሙማት ሓብርን ሓፋሻዊ ሓበረታ ውሰድን። ናይ ፈለማ ገምጋምን
ብርሑቕ ዝምእዘን ዝርገሐ ሓበረታን።
• ናይ ዓይነስውራን መራኸቢ ኣገልግሎታት
ቤ/ምኽሪ ናይ ተምሃሮ ዓወታት
•

800-955-2318, ሶኒ - ዓርቢ ካብ 9:00 ቅ/ቀ-3:00 ድ/ቀ ደውል። WA529 ውጥናት ውህለላታት ኮለጅ። ኣብ ናይ ምዝገባ መስርሕ ሓግዝ። ብዛዕባ
እዚ ፕሮግራምን ከመይ ገይሮም ናይ ዓሚል ኣካውንት ይቆጻጸሩን ሕተት። ዓማዊል ክድውሉ ወይ ኢመይል ክገብሩ mailto:getinfo@wsac.wa.gov ናይ ደገፍ
ቲኬት ካብ ናይ ኦንላይን ኣካውንት ክልእኹ ይኽእሉ።

መጓዓዝያ
•

360-705-7000. ናይ WSDOT ንጥፈታት፡ ፕሮግራማትን ኣገልግሎታትን ሓበረታ ውሰድ።

ኮምሽን ተጠቃምነታትን መጓዓዝያን
•
•

888-333-9882. ኣንጻር ቁጽጽር ዝግበረላ ትካል ክሲ መስርት። ን ኣህላኽን ቁጽጽር ዝግበረላ ትካልን ሕቶታት ሕተት። ኣብ ናይ ኮምሽን ዛዕባታትን ፋይላትን ርእይቶ
ሃብ።
ኮምሽን ተጠቃምነታትን መጓዓዝያን ርኸቦም።

ጉዳይ ሓርበኛታት
•
•
•
•
•
•
•

800-562-2308። ናይ ይግባኣኒ፡ ምኽርን ደሓንን፡ ናይ ሓርበኛታት ናይ ኢስተይት ምሕደራ ፕሮግራምን ኣገልግሎታት ሓርበኛታት ሓበረታ።
206-454-2799, ሶኒ - ዓርቢ ካብ 8:00 ቅ/ቀ-4:30 ድ/ቀ ደውል። ቤ/ጽሕፈት King County ናይ ቤት ዘይብሎም ኣገልግሎታት፡ ገንዘባውን ናይ ኣባይትን
ኣገልግሎታት፡ ናይ ኣገልግሎት ጸሓፊ፡ ምብጻሕ ስድራቤት ወትሃደራት፡ ናይ ሓርበኛታት መከናከኒ ኣጸድ
509)394-6826, ደውል 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን. Walla Walla ቤት
509) 344-5770 ደውል 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን. Spokane ናይ ሓርበኛታት ገዛ።
(360) 893-4515, ደውል 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን. 1-877-838-7787 ን ኣድምሺን Orting ናይ ወትሃደራት ገዛ።
360-895-4700, ደውል 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን. Port Orchard ናይ ሓርበኛታት ገዛ።
509-299-6280, ሶኒ - ዓርቢ ካብ 8:00 ቅ/ቀ-4:00 ድ/ቀ ደውል። መቓብር። ናይ ቀብሪ ዝውሃብ በነፊትስ፡ ሓመድ ድበ፡ ሰለዳ መደብ
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ናይ ዋሽንግተን ወተሃደራዊ ክፍሊ- ናይ ጨንፈር ምሕደራ ኢመርጀንሲ
•
•

8000-258-5990, [1]ደውል 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ/7መዓልታት ኣብ ሰሙን[2]. ናይ መዳለወን መጠንቀቕታን ማእከል። ናይ ስተይት ሓገዝ ካብ ናይ ከባቢ
ክልላት፡ ብሕታዊ ኢንዱስትሪ፡ ወኪላት ስተይትስን ካልኦት ትካላትን ሕተት።
መርበብ ሓበሬታ ናይ ግዝኣት ዋሽንግተን ወተሃደራዊ ክፍሊ

ናይ ግዛኣት ዋሽንግተን ፓትሮል/ሮንዳ
•
•

360-596-4000. መወከሲ/መምርሒ ተለፎን ናብ ዲስፓች/መበገሲ መራኸቢ ኣማራጺ
መርበብ ሓበሬታ/ወብሳይት WSP

TIGRINYA (ትግርኛ) – TI

