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က��်ပ်ုတို၏့ လမူ�အသိကုအ်၀န်းကိ ုလံြုခံုကျန်းမာစွာထားြခငး် 
 
ြပညသ်မူျား၏ ကျနး်မာေရး �ငှ့ ်ေဘးကငး်လံုြခံုမ�သညသ်ာ အဓိက ြဖစ်ပါသည။် ယငး်က မညသ်ည့ ်ဂိမ်းပဲွ 

(သိုမ့ဟုတ်) ဆထုက်မဆိ ုပုိ၍ အေရးပါအရာေရာက်ပါသည်။ 

ြပညသ်မူျားကိ ုCOVID-19 မှ ကာကွယ်ရနအ်တွက် Everett၊ Federal Way၊ Spokane၊ Vancouver �ငှ့ ်

Yakima �ိှ က��်ပ်ုတို၏့ ေဒသအလိုက်�ုံးခွဲများကို ပိတ်ထားပါသည။် က��်ပ်ုတို၏့ ေလဆပ်ိ�ိှအေရာငး်ဆိငုမ်ျား �ငှ့ ်

Olympia �ိှ ပငမ်ထ�ုံီးကိုလညး် ပိတ်ထားပါသည။် ယငး် အစီအစဥ်မှာ ယာယီသာလ�င ်ြဖစ်ပါသည။် 

ထကီို ဆက်လက်၍ ကစား�ိငုပ်ါသည။် လက်မှတ်များကို စတိုးဆိငုမ်ျား �ငှ့ ်vending machine များတွင ်

၀ယ်ယူ�ိငုပ်ါသည။် တြခားေသာ ပစ�ညး်များကို၀ယ်ယူရငး်ြဖင့သ်ာ လက်မှတ်များကို ၀ယ်သသူင့ပ်ါသည။် 

ထေီပါက်သမူျားမှ ဆမဲုများကိ ုလံုြခံုစွာြဖင့ ်ထတု်ယူ�ိငုပ်ါသည။် ေဒါ်လာ 600 ထက်နညး်ေသာ ေပါက်မဲများကိ ု

ထလီက်မှတ်ေရာငး်သည့ ်စတိုးဆိငုမ်ျားတွငထ်တု်ယ�ူိငုပ်ါသည။် ေဒါ်လာ 601 မှ ေဒါ်လာ 100,000, ေပါက်ေသာ 

သမူျားအေနြဖင့ ်ထလီက်မှတ်များကို ထ�ုံီးသို ့ လိပ်မူေပးပုိ�့ိငုပ်ါသည။် ထလီက်မှတ်များကို မညက်ဲသ့ို ့ လိပ်မူေပး 

ပုိ�့ ိငုပုံ်ကို က��်ပ်ုတို၏့ ၀က်ဘဆ်ိကု် �ငှ့ ်ေအာက်တွင ်ေဖာ်ြပထားပါသည။် ထလီက်မှတ်များကိ ုမေပးပုိမီ့တွင ်

လက်မှတ်များေပါ်တွင ်သင့လ်က်မှတ်ထိးုထားရနလ်ိုပါသည။် ေဒါ်လာ 100,000 �ငှ့ ်အထက် ေပါက်ေသာသ ူ

များအေနြဖင် ့ဆေုငထွတု်ယူရန ်ထ�ုံီးငာှနချုပ်သို ့ ဖုနး်ေခါ်ဆိ၍ု ချိနး်ဆိမု�ရယူ�ပီး Olympia �ိှ ပငမ်�ုံးချုပ်သို ့ 

လာေရာက်ထတု်ယူ�ိငုပ်ါသည။် 

Washington's Lottery တငွ ်ပါ၀ငက်စားေပးသည့အ်တွက ်ေကျးဇူးတငပ်ါသည။် ၀ါ�ှငတ်နြ်ပညန်ယ၏် 

COVID-19 �ငှ့စ်ပ်လျဥ်းေသာထပ်ဆင့ ်အချက်အလက်များသ�ိှိလိုပါက Department of Health ၀က်ဘဆ်ိ ု

က်တွငေ်ကျးဇူးြပု၍၀ငေ်ရာက်�ကည့�်�ပါ။ 

COVID-19 ကာလအတငွး် 
တာ၀န်ယမူ��ငှ့အ်တ ူ
ကစား�ိငုပုံ် 
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03.26.20 ေနာကဆ်ံးုရ ေမးေလေ့မးထ�ိှေသာ ေမးခွန်းများ  

သငတ်ို၏့�ုံးများကိ ုဘာေ�ကာင့ပိ်တထ်ားပါသနညး် 

Washington's Lottery မှ လူထ ု�ငှ့ ်က��်ပ်ုတို၀့နထ်မ်းများ၏ ေဘးကငး်ေရးကို ေ�ှး��ေသာအားြဖင့ ်�ုံးများကို 

ပိတ်ထားရြခငး် ြဖစ်ပါသည။် က��်ပ်ုတို၏့ ေလဆပ်ိ�ိှ အေရာငး်ဆိုငမ်ျား �ငှ့ ်(Everett၊ Federal Way၊ Spokane၊ 

Vancouver၊Yakima) �ိှ က��်ပ်ုတို၏့ ေဒသအလိုက်�ုံးခွဲများကို ပိတ်ထားလျက်�ိှ�ပီး Olympia �ိှ ပငမ်ထ�ုံီးကိ ု

လညး် ပိတ်ထားပါသည။် ယငး် အစီအစဥ်မှာ ယာယီသာလ�င ်ြဖစ်ပါသည။် 

ယငး် အစအီစဥအ်ရ Washington's Lottery ကိ ုဖျကသ်မ်ိးထားသညဟ် ုဆိလုိပုါသလား 

မဆိလုိုပါ။ က��်ပ်ုတို ့ ဆက်လက်လုပ်ေဆာငလ်ျက်�ိှ�ပီး ဂိမ်းများအတွက်လညး် လကမှ်တ်များကို ေရာငး်ချေပးလျက် 

�ိှပါသည။် ထေီပါက်စဥ်များကိုလညး် ပုံမှနထ်တု်ြပနေ်ပးေနပါသည။် 

�ုံးများ အားလံးုပိတထ်ားပါသလား 

က��်ပ်ုတို၏့ ေဒသအလိုက်�ုံးခွဲများ �ငှ့ ်ေလဆပ်ိ�ိှ စတိုးဆိုငမ်ျား အားလံုးကို ပိတ်ထားပါသည။် Olympia �ိှ 

ပငမ်ထ�ုံီးမှာ ဖုနး်ေခါ်ဆိ�ုိငုရ်န ်�ငှ့ ်စာလက်ခံ�ိငုရ်န ်အတကွ်သာ ဖွင့လ်ှစ်ထားပါသည။် လူထအုတကွ် 

ပိတ်ထားပါသည။် 

မညသ်ည့ ်၀န်ေဆာငမ်�များ ရ�ိငုသ်နညး် 

ေဒသအလိုက ်�ုံးခွဲများအေနြဖင့ ်�ုံးပိတ်ထားစဥ်အတွငး် မညသ်ည့ ်၀နေ်ဆာငမ်�မှ မရ�ိငုပ်ါ။ ပါ၀ငက်စား�ကသမူျား 

အေနြဖင့ ်မိမိတို၏့ လကမှ်တ်များကို စစ်ရန�်ငှ့ ်လကမှ်တ်အေရာငး်ဆိုငမ်ျားကို �ှာေဖွရနအ်တွက် ထမုိီဘိငုး်လ် app 

�ငှ့ ်၀က်ဘဆ်ိကု်ကို အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။် တချို�ေသာ အေရာငး်ဆိငုမ်ျားမှာ ဖွင့လ်ှစ်ချိနေ်ြပာငး်လဲထား၍ ကစားသမူျား 

အေနြဖင့ဖွ်င့လ်ှစ်ချိနမ်ျားကို စုံစမ်းပါ။ လကမှ်တ်များကို ၀ယ်ယူရာတွင ်အစားအေသာက် �ငှ့ ်ဂတ်စ်ြဖည့ြ်ခငး်မျိုး 

လုပ်ေဆာငသ်ည့အ်ခါ၌သာ ၀ယ်ယူအားေပးပါ။ အေရာငး်ဆိငုအ်ေတာ်များများ၌ လက်မှတ်များကို ေရာငး်ချစစ်ေဆး 

ေပး�ပီး ေဒါ်လာ 600 �ငှ့ ်ေအာက ်ေပါက်မဲများကိ ုထတု်ေပးလျက်�ိှပါသည။် 

ထအီစအီစဥတ်ငွ ်မဲ��ကိသ်ည့ ်ဂိမ်းများ�ိှေသးပါသလား 

�ိှပါသည။် လက်�ိှ Jackpots များ၊ ေပါက်မဲနပံါတ်များ �ငှ့ ်မဲ��ကိ်မည့ေ်နမ့ျားကို က��်ပ်ုတို၏့ မုိဘိငုး်လ် app �ငှ့ ်

၀က်ဘဆ်ိကု်တွင ်�ှာ�ကည့်�ိငုပ်ါသည။် 

ဂိမ်းများ �ငှ့ ်မဲ��ကိသ်ည့အ်စစီဥဇ်ယားများအေပါ် ြပုြပငေ်ြပာငး်လမဲ�များ �ိှပါသလား 

လတ်တေလာတွင ်မ�ိှပါ။ 

မဲေပါကသ်မူျား အေနြဖင့ ်မညမ်�ြမန်ြမန် ဆမုျားကိ ုထတုယ်�ူိငုသ်နညး် 
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ထအီေရာငး်ဆိုငမ်ျားတွင ်ေဒါ်လာ 600 �ငှ့ ်ယငး်ထက်နညး်ေသာ ပမာဏကို လှဲလှယ်ေပးလျက်�ိှပါသည။် အေရာငး် 

ဆိငုမ်ျားတွင ်လက်မှတ်များအတွက် အစဥ်တစုိက်အားြဖင့ ်ချက်ချငး်လဲလှယ်ေပးပါသည။် 

ပါ၀ငက်စားသူများအေနြဖင့ ်ေပါက်မဲ ေဒါ်လာ 601 မှ ေဒါ်လာ 100,000 အထကိို စာတိုက်မှတဆင့ ်

ထတု်ယူ�ိငုပ်ါသည။် ေဒါ်လာ 100,000 �ငှ့အ် 

ထက် မဲေပါက်ေသာသမူျားအေနြဖင် ့ဆေုငထွတု်ယူရနဖု်နး်ေခါ်ဆိ၍ု ချိနး်ဆိမု�ရယူ�ပီး Olympia �ိှ ပငမ်ထ�ုံီးချုပ်သို ့ 

လူကိုယ်တိုငလ်ာေရာက်ထတု်ယူ�ိငုပ်ါသည။် မဲေပါက်သမူျားသည ်ဆမဲုထတု်ယူရနရ်က် ေပါငး် 180 အတငွး် ထတု်ယ ူ

�ိငုပ်ါသည။် မဲေပါက်သမူျားအေနြဖင့ ်ေပါက်မဲလက်မှတ်၏ အေနာက်ဘက်တွင ်လက်မှတ်ေရးထိးု၍ ေဒသအလိုက ်

�ုံးခွဲများဖွင့သ်ည့ ်အချိနထ် ိလံုြခံုသည့ ်ေနရာတွင ်သမ်ိးဆညး်ထားပါ။ 

အေရာငး်ဆိငုမှ် မဲေပါကသ်၏ူ ဆမဲုကိ ုမထတုေ်ပး�ိငုပ်ါက မညက်ဲသ့ို ့ လပ်ုေဆာငရ်မညန်ည်း 

Olympia �ိှ ပငမ်ထ�ုံီးချုပ်သို ့ ေပါက်မဲလက်မှတ်များကို ေပးပုိဆ့က်သွယ်�ိငုပ်ါသည။် မဲေပါက်သမူျား အေနြဖင့ ်

ေပါက်မဲလက်မှတ်၏ အေနာက်ဘက်တွင ်လကမှ်တ်ေရးထိးုထားသင့�်ပီး အေနာက်ဘက်တွငပ်ါေသာ ��န�်ကား 

ချက်များ အတိုငး်လိုက်နာေဆာငရွ်က်ပါ။ မဲေပါက်သမူျားသည ်ဆမဲုထတု်ယူရနရ်က် ေပါငး် 180 အတငွး် ထတု်ယူ�ိ ု

ငပ်ါသည။် မဲေပါက်သမူျားအေနြဖင့ ်ေပါက်မဲလက်မှတ်၏ အေနာက်ဘကတ်ွင ်လက်မှတ်ေရးထိးု၍ ေဒသအလိုက် 

�ုံးခွဲများဖွင့သ်ည့ ်အချိနထ် ိလံုြခံုသည့ ်ေနရာတွင ်သမ်ိးဆညး်ထားပါ။ ေဒါ်လာ 100,000 �ငှ့အ်ထက် မဲေပါက်ေသာ 

သမူျားအေနြဖင် ့ဆေုငထွတု်ယူရနဖု်နး်ေခါ်ဆိ၍ု ချိနး်ဆိမု�ရယူ�ပီး Olympia �ိှ ပငမ်ထ�ုံီးချုပ်သို ့ လူကိုယ်တိုင ်

လာေရာက်ထတု်ယူ�ိငုပ်ါသည။် 

ေပါကမဲ်လကမှ်တက်ိ ုစာတိကုမှ် တဆင့ပုိ်ေ့ပးရာတငွ ်လိကုန်ာေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်အချကမ်ျားမှာ အဘယန်ညး် 

မဲေပါက်သအူေနြဖင့ ်ေပါက်မဲလက်မှတ်၏အေနာက်ဘက်တငွပ်ါေသာ ��န�်ကားချက်များ အတိုငး်လိုက်နာေဆာငရွ်က် 

ပါ။ လက်မှတ်များကို ေအာက်ပါအတိုငး် လိပ်မူ ေပးပုိ�့ိငုပ်ါသည-် Washington Lottery Headquarters, 

P.O. Box 43050, Olympia, WA 98504-3050. ေပါက်မဲလက်မှတ်သည ်သတမှ်တ်ထားေသာ ရက်ေပါငး် 180 

အတငွး် ထငီာှန သို ့ ေရာက်�ိှရမည ်ြဖစ်သည။် သတမှ်တ်ထားေသာ ရက်အတိုငး် ထလီက်မှတ်ကို စာတိုက်မှဆင့ပုိ်ေ့ပး 

�ုံြဖင့ ်မလံုေလာက်ပါ။ 

က��်ပ်ု၏ လကမှ်တက်ိ ုအာမခံစာပုိစ့နစအ်သံးုြပု၍ ပုိေ့ပးသင့ပ်ါသလား 

သင့၏် လက်မှတ်ကို အာမခံစာပုိစ့နစ်ြဖင့ ်ပုိ�့ ိငုေ်သာ်လညး် မလိုအပ်ပါ၊ မဲေပါက်သမူျား အေနြဖင့ ်မေပးပုိမီ့တွင ်

မိမိတို၏့ ေပါက်မဲလက်မှတ်တွင ်လက်မှတ်ေရးထိးု၍ အေနာက်ဘက်တွင ်ြဖည့စွ်က်ပါ။ 

မိမိ၏ ေပါကမဲ်ကိ ုမေပးပုိ ့မီတငွ ်ဓာတပုံ်�ုိကထ်ားသင့ပ်ါသလား 

သင့၏် ေပါက်မဲလက်မှတ်ကို ဓာတ်ပုံ�ုိက်ထားလိုပါက �ုိက်ထား�ိငုပ်ါသည။် ဆမဲုထတု်ယူရနအ်တွက် သင့တ်ွင ်

ေပါက်မဲလက်မှတ်အစစ် လိုအပ်ပါသည။် 

မိမိ၏ ေပါကမဲ်လကမှ်တက်ိ ုပုိေ့ပးလိကုပ်ါက ဆမဲုများကိ ုချကခ်ျငး် ပုိေ့ပးပါသလား (သိုမ့ဟတု)် သငတ်ို ့ ဖွင့မ်ည့ ်

အချိန်အထ ိေစာင့ဆ်ိငုး်ရပါသလား 



BURMESE (ြမနမ်ာစ) – MY 

က��်ပ်ုတိုသ့ည ်ေပါက်မဲလက်မှတ်များကို စာပုိစ့နစ်ြဖင့ ်လုပ် ေဆာငေ်ပးပါသည။် ယငး်အချက်မှာ မေြပာငး်လဲပါ။ 

ဆမဲုကိ ုထတုယ်ရူန် သတမှ်တထ်ားေသာ ရက�ိှ်ပါသလား 

�ိှပါသည။် ေပါက်မဲလက်မှတ်များသည ်သတ်မှတ်ထားေသာ မဲ��ကိ်ေသာရက်မှစ၍ (မဲ��ကိ်ရသည့ဂိ်မ်းများအတွက)် 

ရက်ေပါငး် 180 အတငွး် ထငီာှန သို ့ ေရာက်�ိှရမည ်ြဖစ်သည ်(သိုမ့ဟုတ်) ခဲြခစ် ကံစမ်းမဲဂိမ်းများအတွက ်ဂိမ်းပိတ ်

သည့အ်ချိနမှ် စ၍ ြဖစ်ပါသည။် 

အကယ၍် က��်ပ်ု၏ ေပါကမဲ်လကမှ်တသ်ည ်ရကေ်ပါငး် 180 မြပည့ေ်သးေသာ်လညး် သင်တ့ိုထ့သံို ့ 

ေရာကသ်ည့အ်ချိန်တငွရ်ကေ်ပါငး် 180 ြပည့သ်ာွးသည ်(သိုမ့ဟတု)် ယငး်ထကလ်န်ွေနပါက မညသ်ို ့ ြဖစမ်ညန်ညး် 

ေပါက်မဲလက်မှတ်များသည ်သတ်မှတ်ထားေသာ ရက်အတွငး် ထငီာှန သို ့ ေရာက်�ိှေနရမည ်ြဖစ်သည။် ကစားသမား 

အေတာ်များများသည ်သတ်မှတ်ထားေသာရက်နးီကပ်ေနပါက ညတွငး်ချငး် (သိုမ့ဟုတ်) ေနတ့ွငး်ချငး် ေရာက်သည့ ်

စာပုိ ့ ၀နေ်ဆာငမ်�များကိ ုအသံုးြပုတတ်�ကပါသည။် 

သတမှ်တထ်ားေသာ ရကေ်ပါငး် 180 ကိ ုသကတ်မ်းတိးု၍ ရ�ိငုပ်ါသလား 

ယငး်ေြပာငး်လဲမ�တွင ်အေရးေပါ်အေ�ကာငး်ရငး်များ �ိှရနလ်ိုအပ်ပါသည။် က��်ပ်ုတိုသ့ည ်ေပါက်မဲလက်မှတ်များကို 

စာတိုက်မှတဆင့ ်ေငပုိွေ့ပးေသာေ�ကာင့ ်သတ်မှတ်ထားေသာ ရက်ေပါငး် 180 ကို သက်တမ်းတိုးေပးခဲြ့ခငး် မ�ိှခဲပ့ါ။ 

ဤဆံးုြဖတ်ချက်အား ေနာက်ပုိငး်တွင ်က��်ပ်ုတို ့ ြပငဆ်ငမွ်မ်းမံေကာငး် မွမ်းမံ�ိငုပ်ါသည်။ 

ထ ီVending Machine များကိ ုမညက်ဲသ့ို ့ သန ့်�ှငး်ေရးလပ်ုပါသနည်း 

အေရာငး်ဆိငုမ်ျား အေနြဖင့ ်Vending Machine များကို သန ့�ှ်ငး်ေရးလုပ်ပါသည။် ထ၀ီနထ်မ်းများအေနြဖင့ ်

လညး် လက်မှတ်များကို လဲလှယ်သည့အ်ခါတွင ်သန ့�ှ်ငး်ေရးလုပ်ေပးပါသည။် 

WA ထမုိီဘိငုး်လ ်app ကိ ုပုံမှန် update လပ်ုေပး�ပီး ဆကလ်ကအ်သံးုြပု၍ ရ�ိငုပ်ါမညလ်ား 

ရ�ိငုပ်ါသည၊် app အလုပ်လုပ်ပါေသးသည။် 

ဆမဲုများအတကွ ်app မှေပးေသာ အမှတမ်ျားကိ ုရ�ိငုေ်သးပါသလား 

ရ�ိငုပ်ါသည၊် ဆမဲုများအတွက ်အမှတ်များကို ဆက်လက်�ှာ�ိငု�်ပီး redeem လုပ်ယူ�ိငုပ်ါသည။် 

ေပါကမဲ်များကိ ုapp တငွ ်စစေ်ဆး၍ ရ�ိငု ်ေသးပါသလား 

ရ�ိငုပ်ါသည၊်WA မုိဘိငုး်လ် app ကိုသံးု၍ လက်မှတ်များကို စစ်�ိငုပ်ါသည။် 
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