
LAO (ພາສາລາວ) – LAO 

 

ຮັກສາຊຸມຊົນພວກເຮົາໃຫ້ປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບດີ. 
 

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນແມ່ນສ ່ ງສໍາຄັນ. ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍກວ່າເກມການແຂ່ງຂັນ ຫລື 

ລາງວັນໃດໆ. I 

ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນປອດໄພ ຈາກພະຍາດໂຄວ ດ 19, ພວກເຮົາໄດ້ປ ດຫ້ອງການພາກພ້ືນຂອງພວກເຮົາ ໃນເມືອງເອເວີ 

ເຣັດ, ເຟີເດີລໍເວ, ສະໂປເກ້ັນ, ແວນຄູເວີ ແລະ ຍາກ ມາ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ປ ດສະໜາມບ ນ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄ່ືອງ ແລະ 

ຫ້ອງການຫວຍລາງວັນໃຫຍ່ ໃນເມືອງໂອລ ມເປຍ. ພຽງແຕ່ຊ່ົວຄາວ. 

ທ່ານຍັງສາມາດຫລ້ີນຫວຍໄດ້. ທ່ານສາມາດຊ້ືຫວຍໄດ້ຈາກຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ແລະ ຕູ້ຂາຍເຄ່ືອງຍ່ອຍ. ທ່ານຄວນຈະຊ້ືຫວຍພຽງ 

ແຕ່ ເມ່ືອທ່ານຊ້ືລາຍການອ່ືນໆ. 

ຜູ້ຊະນະສາມາດຮຽກເອົາລາງວັນຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ຜູ້ໄດ້ລາງວັນທ່ີໜ້ອຍກວ່າ 600 ໂດລາ ສາມາດຮັບເອົາເງ ນລາງວັນ 

ຂອງຕົນຢູ່ຮ້ານຄ້າ ທ່ີຂາຍຫວຍ. ສໍາລັບເງ ນລາງວັນ ແຕ່ 601 ໂດລາ ຫາ 100,000 ໂດລາ, ຜູ້ຊ້ືສາມາດສ່ົງໃບຫວຍທ່ີຖືກລາ 

ງວັນໄປຫາຫ້ອງການຫວຍ. ຂ້ໍມູນວ ທີການສ່ົງໃບຫວຍ ແມ່ນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ ແລະ ເທ ່ ງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເ 

ຊັນໃສ່ໃບຫວຍທັງໝົດ ກ່ອນຈະນໍາສ່ົງພວກມັນ. ຜູ້ຖືກລາງວັນ ທ່ີມີໃບຫວຍ ມູນຄ່າ 100,000 ໂດລາ ຫລື ຫລາຍກວ່າ ຄວນ

ຈະໂທຫາຫ້ອງການໃຫຍ່ຫວຍ ເພ່ືອກໍານົດເວລານັດພົບທ່ີຈະມາຫ້ອງການໃຫຍ່ໃນເມືອງໂອລ ມເປຍ ເພ່ືອເອົາລາງວັນ. 

ຂອບໃຈ ສໍາລັບການຫລ້ີນກັບ Washington's Lottery. ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວ ດ 19 ໃນລັດວໍໍຊ ງຕັນ, 

ກະລຸນາເຂ້ົາເບ ່ ງເວັບໄຊຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກ . 

 

ຄໍາຖາມທ່ີຖາມເລ່ືອຍໆ ປັບປຸງທີ 03.26.20 

ເປັນຫຍັງທ່ານກໍາລັງປ ດຫ້ອງການຕ່າງໆຂອງທ່ານ? 

Washington's Lottery ໄດ້ປ ດຫ້ອງການພວກເຮົາ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານມີຄວາມປອດໄພ. ພວກເຮົາໄ 

ດ້ປ ດສະໜາມບ ນ, ຫ້າງຮ້ານ, ຫ້ອງການພາກພ້ືນທັງໝົດ (ເມືອງເອເວີເຣັດ, ເຟີເດີລໍເວ, ສະໂປເກ້ັນ, ແວນຄູເວີ ແລະ ຍາກ 

ມາ) ແລະ ຫ້ອງການຫວຍໃຫຍ່ໃນເມືອງໂອລ ມເປຍ. ພຽງແຕ່ຊ່ົວຄາວ. 

ນ້ັນໝາຍເຖ ງ Washington's Lottery ຈະກໍາລັງປ ດຕົວລົງນໍາແມ່ນບ່ໍ? 

ບ່ໍ. ພວກເຮົາຍັງຄົງເຮັດວຽກ ແລະ ຂາຍໃບຫວຍ ສໍາລັບທຸກໆເກມການຫລ້ີນ. ການຈັບສະຫລາກລາງວັນຍັງຄົງເກີດຂ ້  

ນປົກກະຕ . 

ການຫລ້ີນຫວຍດ້ວຍຄວາມ

ຮັບຜ ດຊອບໃນຊ່ວງພະຍາດ

ໂຄວ ດ 19 



LAO (ພາສາລາວ) – LAO 

ຫ້ອງການທັງໝົດຈະຖືກປ ດບ່ໍ? 

ຫ້ອງການພາກພ້ືນ, ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ຫ້າງຮ້ານໃນສະໜາມບ ນໄດ້ຖືກປ ດໂຕ. ຫ້ອງການຫວຍໃຫຍ່ໃນເມືອງໂອລ ມເປຍ ແມ່ນ

ຈະເປີດໃຫ້ມີການໂທລະສັບ ແລະ ສ່ົງເມວຫາເທ່ົານ້ັນ. ຖືກປ ດ ສໍາລັບປະຊາຊົນ. 

ຂ້ອຍສາມາດຮັບເອົາການບໍລ ການຫຍັງແນ່? 

ຫ້ອງການພາກພ້ືນຈະບ່ໍໃຫ້ບໍລ ການຫຍັງ ຂະນະທ່ີຍັງປ ດໂຕຢູ່. ຜູ້ຫລ້ີນສາມາດນໍາໃຊ້ແອ໋ບໂທລະສັບຂອງຫ້ອງການຫວຍ ແລະ 

ເວັບໄຊ ເພ່ືອກວດເບ ່ ງໃບຫວຍ ແລະ ຊອກຫາຮ້ານ ທ່ີຈະຂາຍໃບຫວຍ. ບາງຮ້ານແມ່ນໄດ້ປ່ຽນໂມງຂອງເຂົາເຈ້ົາ ສະນ້ັນ 

ຜູ້ຫລ້ີນ ຄວນຈະກວດເບ ່ ງຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກຂອງຮ້ານ. ທ່ານຄວນຈະຊ້ື ຫລື ແລກຊ້ືໃບຫ້ວຍ ພຽງແຕ່ເວລາ ຊ້ືສ ່ ງຂອງ ເຊ່ັນອາ 

ຫານ ແລະ ແກສ. ຮ້ານສ່ວນຫລາຍຍັງຂາຍ ແລະ ກວດໃບຫວຍ ແລະ ຊ້ືໃບຫວຍຊະນະລາງວັນ ມູນຄ່າ 600 ໂດລາ ຫລື ຫລຸດ

ນ້ັນ. 

ຫ້ອງການຫວຍ ຍັງເຮັດການຈັບສະຫລາກຊ ງລາງວັນໃບຫວຍບ່ໍ? 

ແມ່ນແລ້ວ. ທ່ານສາມາດເບ ່ ງແຈັກພອດປະຈຸບັນ, ຕົວເລກຊະນະລາງວັນປະຈຸບັນ ແລະ ມ້ືຈັບສະຫລາກໃບຫວຍ ເທ ່ ງແອ໋ບໂທ 

ລະສັບ ຫລື ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ. 

ມີການປ່ຽນແປງເກມ ຫລື ກໍານົດການຈັບສະຫລາກຫວຍບ່ໍ? 

ຕອນນ້ີ, ຍັງບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ. 

ໄວປານໃດ ທ່ີຜູ້ຊະນະລາງວັນສາມາດເອົາເງ ນລາງວັນຂອງເຂົາເຈ້ົາ? 

ຮ້ານຂາຍຫວຍຕ່າງໆຈະຈ່າຍເງ ນໃບຫວຍທ່ີຊະນະລາງວັນ ມູນຄ່າ 600 ໂດລາ ຫລື ຫລຸດນ້ັນ. ຮ້ານຄ້າຈະຈ່າຍໃບຫວຍ 

ເຫລ່ົານ້ີທັນທ່ີ ຄືກັບແຕ່ກ່ອນ. ຜູ້ຫລ້ີນສາມາດຮຽກເງ ນໃບຫວຍທ່ີຖືກລາງວັນ ແຕ່ 601 ໂດລາ ຫາ 100,000 ໂດລາ ຜ່ານ

ທາງເມວ. ຜູ້ຖືກລາງວັນ ທ່ີມີໃບຫວຍ ມູນຄ່າ 100,000 ໂດລາ ຫລື ຫລາຍກວ່າ ຄວນຈະໂທຫາຫ້ອງການໃຫຍ່ຫວຍ ໃນເມືອງ

ໂອລ ມເປຍ ເພ່ືອນັດພົບ ມາເອົາເງ ນລາງວັນດ້ວຍຕົວເອງ ຜູ້ຊະນະມີເວລາ 180 ວັນໃນການຮຽກເອົາເງ ນລາງວັນ. ຜູ້ຊະນະ

ລາງວັນ ອາດຈະເຊັນໃສ່ດ້ານຫລັງຂອງໃບຫວຍ ແລະ ຮັກສາໃບຫວຍໄວ້ໃນສະຖານທ່ີປອດໄພ ຈົນກວ່າຫ້ອງການພາ 

ກພ້ືນພວກເຮົາຈະເປີດ. 

ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂ ້ ນ ຖ້າຜູ້ຫລ້ີນຊະນະລາງວັນ ທ່ີຮ້ານບ່ໍສາມາດຈ່າຍເງ ນໃຫ້ໄດ້? 

ຫ້ອງການຫວຍໃຫຍ່ ໃນເມືອງໂອລ ມເປຍ ຈະດໍາເນີນການຕາມເມວໄປສະນີ ສໍາລັບໃບຫວຍທ່ີຊະນະລາງວັນທ່ີສ່ົງມາ. ຜູ້ຊະນ 

ະຄວນຈະເຊັນຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງໃບຫວຍ ແລະ ປະຕ ບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຢູ່ດ້ານຫລັງ. ຜູ້ຊະນະມີເວລາ 180 ວັນໃນການຮຽກເອົາ 

ເງ ນລາງວັນ. ຜູ້ຊະນະລາງວັນ ອາດຈະເຊັນໃສ່ດ້ານຫລັງຂອງໃບຫວຍ ແລະ ຮັກສາໃບຫວຍໄວ້ໃນສະຖານທ່ີປອດໄພ ຈົນກວ່າ 

ຫ້ອງການພາກພ້ືນພວກເຮົາຈະເປີດ. ຖ້າຜູ້ຖືກລາງວັນ ທ່ີມີໃບຫວຍ ມູນຄ່າ 100,000 ໂດລາ ຫລື ຫລາຍກວ່ານ້ັນ, ເຂົາເຈ້ົາຄ 

ວນຈະໂທຫາຫ້ອງການໃຫຍ່ຫວຍ ໃນເມືອງໂອລ ມເປຍ ເພ່ືອນັດພົບ ມາເອົາເງ ນລາງວັນດ້ວຍຕົວເອງ 

ຄໍາແນະນໍາຫຍັງ ສໍາລັບການສ່ົງໄປສະນີໃນໃບຫວຍຊະນະລາງວັນ? 

ຜູ້ຊະນະຄວນປະຕ ບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງໃບຫວຍ. ໃບຫວຍສາມາດຖືກສ່ົງຜ່ານໄປສະນີຫາ: Washington 

Lottery Headquarters, P.O. Box 43050, Olympia, WA 98504-3050. ຫ້ອງການຫວຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບຫວຍ 

ກ່ອນມ້ືໝົດກໍານົດ 180 ວັນ. ມັນບ່ໍດີປານໃດ ທ່ີຈະເອົາຫວຍໄວ້ໃນໄປສະນີ ກ່ອນມ້ືໝົດກໍານົດ. 

ຂ້ອຍຄວນຈະສ່ົງໃບຫວຍຂອງຂ້ອຍທາງໄປສະນີທ່ີມີການຢ້ັງຢືນບ່ໍ? 

ທ່ານສາມາດສ່ົງໃບຫວຍ ໂດຍໄປສະນີທ່ີຖືກຢ້ັງຢືນ ແຕ່ບ່ໍຈໍາເປັນ, ຜູ້ຊະນະຕ້ອງໄດ້ເຊັນໃສ່ໃນໃບຫວຍຂອງຕົນ ແລະ ຕ່ືມຂ້ໍມູນ

ດ້ານຫລັງ ກ່ອນສ່ົງໄປສະນີ. 

ຂ້ອຍຄວນຈະຖ່າຍຮູບຂອງໃບຫວຍທ່ີຊະນະລາງວັນ ກ່ອນຂ້ອຍສ່ົງມັນບ່ໍ? 

ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບໃບຫວຍທ່ີຊະນະລາງວັນຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ. ທ່ານຕ້ອງມີໃບຫວຍແທ້ ເພ່ືອຊະນະລາງວັນ. 

ຖ້າຂ້ອນສ່ົງໃບຫວຍຊະນະລາງວັນຂອງຂ້ອຍທາງໄປສະນີ, ເງ ນທ່ີຂ້ອຍຊະນະຈະຖືກສ່ົງຫາຂ້ອຍທັນທ່ີເລີຍບ່ໍ? ຫລື ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້

ລໍຖ້າຈົນກວ່າທ່ານຈະເປີດ? 

ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນໃບຫວຍທ່ີຊະນະລາງວັນ ທາງເມວ. ນ້ັນຈະບ່ໍມີການປ່ຽນແປງ. 



LAO (ພາສາລາວ) – LAO 

ມີມ້ືໝົດກໍານົດບ່ໍ ສໍາລັບການແລກເອົາລາງວັນໃບຫວຍຊະນະລາງວັນ? 

ມີ. ຫ້ອງການຫວຍຕ້ອງຮັບເອົາໃບຫວຍຊະນະລາງວັນ ພາຍໃນ 180 ວັນຂອງມ້ືຈົກສະຫລາກໃບຫວຍ (ສໍາລັບຈົກສະຫລາກໃບ

ຫວຍ) ຫລື ການປ ດການຫລ້ີນ (ສໍາລັບ ຫວຍ ຂູດ). 

ແມ່ນຫຍັງຖ້າຂ້ອຍມີໃບຫວຍຊະນະລາງວັນ ທ່ີບ່ໍມີອາຍຸຮອດ 180 ວັນ ຫລື ຫລາຍກວ່າ, ແຕ່ແມ່ນ 180 ວັນ ຫລື ຫລາຍກວ່າ 

ໃນເວລາ ທ່ີທ່ານເປີດຢູ່ໃນເມວ? 

ຫ້ອງການຫວຍ ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບຫວຍຊະນະລາງວັນ ກ່ອນມ້ືໝົດກໍານົດ. ຜູ້ຫລ້ີນຫລາຍທ່ານໄດ້ໃຊ້ບໍລ ການໄປສະນີແບ 

ບສ່ົງໝົດຄືນ ຫລື ສ່ົງໃນມ້ືດຽວ ຖ້າມ້ືໝົດກໍານົດເຂ້ົາໄປໃກ້. 

ທ່ານຈະຂະຫຍາຍເວລາມ້ືໝົດກໍານົດ 180 ວັນບ່ໍ? 

ການປ່ຽນແປງນ້ີ ຕ້ອງມີລະບຽບສຸກເສີນ. ເນ່ືອງຈາກພວກເຮົາໄດ້ຈ່າຍເງ ນໃບຫວຍຖືກລາງວັນ ຜ່ານທາງໄປສະນີ, ພວກເຮົາ 

ບ່ໍໄດ້ຂະຫຍາຍເວລາມ້ືໝົດກໍານົດ 180 ວັນ. ພວກເຮົາອາດຈະປ່ຽນການຕັດສ ນນ້ີ ຫລັງຈາກນ້ີ. 

ທ່ານເຮັດຄວາມສະອາດຕູ້ຂາຍຫວຍແນວໃດ? 

ຮ້ານຄ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດຄວາມສະອາດຕູ້ຂາຍຫວຍ. ພະນັກງານຫວຍ ຍັງເຮັດຄວາມສະອາດຕູ້ຂາຍຫວຍ ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາປ່ຽນໃບ 

ຫວຍຕ່າງໆ. 

ແອ໋ບໂທລະສັບຫວຍ WA ຈະສືບຕ່ໍເຮັດວຽກ ແລະ ຖືກອັບເດດປົກກະຕ ບ່ໍ? 

ແມ່ນແລ້ວ, ແອັບຈະຍັງເຮັດວຽກປົກກະຕ . 

ຂ້ອຍຍັງສາມາດຫາຄະແນນ ເພ່ືອເງ ນລາງວັນໃນແອ໋ບນ້ີໄດ້ບ່ໍ? 

ແມ່ນແລ້ວ, ທ່າຍຍັງສາມາດຫາເງ ນ ແລະ ແລກປ່ຽນຄະແນນ ເອົາລາງວັນໄດ້. 

ຂ້ອຍຍັງສາມາດກວດໃບຫວຍຊະນະລາງວັນໃນແອ໋ບໄດ້ບ່ໍ? 

ແມ່ນແລ້ວ, ທ່ານຍັງສາມາດກວດໃບຫວຍລາງວັນ ນໍາໃຊ້ແອ໋ບໂທລະສັບຫວຍ WA ໄດ້. 


