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र सुरि�त राखेर िज�ेवार खेल खेल्नुहोस्। 
 
मािनसह�को �ा� र सुर�ा मह�पूण� �न्छ। यो कुनै पिन खेल वा पुर�ार भ�ा बढी मह�पूण� �न्छ। 

मािनसह�लाई COVID-19 बाट सुरि�त रा�को लािग, हामीले Everett, Federal Way, Spokane, 
Vancouver र Yakima मा रहेका हाम्रा �ेत्रीय काया�लयह� ब� गरेका छौ।ं हामीले हाम्रा िवमानस्थल र मलका 
पसलह� र Olympia मा रहेको मु� लटरी काया�लय पिन ब� गरेका छौ।ं यो अस्थायी समयका लािग मात्र हो। 

तपाईं अझै पिन लटरी खेल्न स�ु�न्छ। तपाईंले पसल र िबक्री मेिशनह�बाट िटकटह� ख�रद गन� स�ु�न्छ। तपाईंले 
अ� व�ुह�को िकनमेल गदा� मात्र िटकटह� ख�रद गनु�पछ� । 

िवजेताह�ले आफ्ना पुर�ारह� सुरि�त त�रकाले दाबी गन� स�ु�न्छ। $600 भ�ा कम रकमका िवजेताह�ले 
आफ्नो पुर�ार लटरी िटकटह� िबक्री गन� पसलह�मा प्रा� गन� स�ु�न्छ। $601 दे�ख $100,000 स�का 
पुर�ारह�का लािग, खेलाडीह�ले िवजेता िटकटह� लटरीमा मेल गन� स�ु�न्छ। िटकटह� कसरी मेल गन� 
भ�े बारे जानकारी तल र हाम्रो वेबसाइटमा छ। तपाईंले सबै िटकटह� मेल गनु�अिघ ितनीह�मा ह�ा�र गनु�पछ� । 
$100,000 वा सोभ�ा बढी रकमका िटकटह�का िवजेताह�ले पुर�ार प्रा� गन� Olympia मा रहेको मु� 
काया�लयमा आउनको लािग अपोइ�मे� िनधा�रण गन� Lottery Headquarters (लटरी मु�ालय) मा फोन गनु�पछ� । 

Washington's Lottery खेल्नुभएकोमा ध�वाद। Washington State (वािश�टन रा�) मा COVID-19 
को बारेमा थप जानकारीका लािग, कृपया Department of Health (�ा� िवभाग) को वेबसाइटमा जानुहोस्। 
 

03.26.20 मा अ�ाविधक ग�रएका बार�ार सोिधने प्र�ह� 
तपाई ंिकन आफ्ना काया�लयह� ब� गद� �नु�न्छ? 
Washington's Lottery ले सव�साधारण र हाम्रा कामदारह�लाई सुरि�त रा�को लािग हाम्रा काया�लयह� ब� 
गरेको छ। हामीले हाम्रा िवमानस्थल र मलका पसल, सबै �ेत्रीय काया�लयह� (Everett, Federal Way, Spokane, 
Vancouver र Yakima) र Olympia मा रहेको मु� लटरी काया�लय ब� गरेका छौ।ं यो अस्थायी समयका लािग 
मात्र हो। 

COVID-19 को अविधमा 
हाम्रो समुदायलाई �स्थ 



NEPALI (नेपाली) – NE 

�सको अथ� Washington's Lottery ब� �ँदैछ भ�े हो? 
होइन। हामीले अझै पिन काम ग�ररहेका छौ ंर सबै खेलह�का िटकटह� िबक्री ग�ररहेका छौ।ं ड�  गन� काय�ह� सध� 
ज�ो �न्छन्। 

सबै काया�लयह� ब� �नेछन्? 
सबै �ेत्रीय काया�लय र मल तथा िवमानस्थलका पसलह� ब� छन्। Olympia मा रहेको मु� लटरी काया�लय 
फोनह� र मेलका लािग मात्र खुला छ। यो सव�साधारणका लािग ब� छ। 

मैले कुन-कुन सेवाह� प्रा� गन� सक्छु? 
�ेत्रीय काया�लयह�ले ब� �ँदा कुनै पिन सेवा प्रदान गद�नन्। खेलाडीह�ले िटकटह� हेन� र लटरी िटकटह� िबक्री 
गन� पसलह� फेला पान�को लािग लटरीको मोबाइल एप र वेबसाइट प्रयोग गन� स�ु�न्छ। केही पसलह�ले आफ्नो 
समय प�रवत�न गरेका छन्, �सैले खेलाडीह�ले पसलको समय हेनु�पछ� । तपाईंले खाना र �ास ज�ा व�ुह� ख�रद 
गदा� मात्र िटकटह� ख�रद वा �रिडम गनु�पछ� । धेरैजसो पसलह�ले अझै पिन िटकटह� िबक्री र जाँच गछ� न् र $600 वा 
सोभ�ा कम रकमका िवजेता िटकटह� भु�ानी गछ� न्। 

लटरीमा अझै पिन ड�  गन� काय�ह� भइरहेका छन्? 
भइरहेका छन्। तपाईंले हाम्रो मोबाइल एप वा वेबसाइटमा हालका �ाकपोट, िवजेता न�र र ड�  गन� िमितह� फेला पान� 
स�ु�न्छ। 

खेलह� वा ड�  गन� काय�का तािलकाह�मा कुनै प�रवत�न भएको छ? 
यस समयमा, कुनै पिन प�रवत�न भएको छैन। 

िवजेताह�ले कित िछटो आफ्ना पुर�ारह� स�लन गन� स�ु�न्छ? 
लटरी पसलह�ले $600 वा सोभ�ा कम रकमका िवजेता िटकटह� भु�ानी गछ� न्। पसलह�ले यी िटकटह� सध� 
ज�ो तु��ै भु�ानी गछ� न्। खेलाडीह�ले $601 दे�ख $100,000 स�का िवजेता िटकटह� मेलमाफ� त दाबी गन� 
स�ु�न्छ। $100,000 वा सोभ�ा बढी रकमका िटकटह� भएका िवजेताह�ले ���गत �पमा अपोइ�मे� तय गन� 
Olympia मा रहेको मु� लटरी काया�लयमा फोन गनु�पछ� । िवजेताह�सँग पुर�ार दाबी गन�को लािग 180 िदन �न्छ। 
िवजेताह�ले हाम्रा �ेत्रीय काया�लयह� नखु�ास� िटकटको पछािडको भागमा ह�ा�र गरी िटकटलाई सुरि�त 
स्थानमा रा� स�ु�न्छ। 

खेलाडीले पसलले भु�ानी गन� नस�े पुर�ार िजतेमा के �न्छ? 
Olympia मा रहेको मु� लटरी काया�लयले मेल ग�रएका िवजेता िटकटह�लाई प्रिक्रया गछ� । िवजेताह�ले िटकटको 
पछािडको भागमा ह�ा�र गनु�पछ�  र पछािडको भागमा रहेका िनद�शनह� पालना गनु�पछ� । िवजेताह�सँग पुर�ार 
दाबी गन�को लािग 180 िदन �न्छ। िवजेताह�ले हाम्रा �ेत्रीय काया�लयह� नखु�ास� आफ्नो िटकटलाई पछािडको 
भागमा ह�ा�र गरी सुरि�त स्थानमा रा� स�ु�न्छ। यिद खेलाडीसँग $100,000 वा सोभ�ा बढी रकमका िवजेता 
िटकटह� छन् भने, उहाँले ���गत �पमा अपोइ�मे� तय गन� Olympia मा रहेको मु� लटरी काया�लयमा फोन 
गन� स�ु�न्छ। 

िवजेता िटकट मेल गन� काय� स��ी िनद�शनह� के-के छन्? 
िवजेताह�ले िटकटको पछािडको भागमा रहेका िनद�शनह� पालना गनु�पछ� । िटकटह�लाई िन�मा मेल गन� सिकन्छ: 
Washington Lottery Headquarters, P.O. Box 43050, Olympia, WA 98504-3050 । लटरीले 
180 िदनको अ��म िमितअिघ िटकट प्रा� गनु�पछ� । िटकटलाई अ��म िमित निजक मेलमा राख्नु �ित राम्रो होइन। 

मैले आफ्नो िटकट प्रमािणत मेल�ारा मेल गनु�पछ�? 
तपाईंले िटकट प्रमािणत मेल�ारा पठाउन स�ु�न्छ तर यो आव�क छैन, िवजेताह�ले मेल गनु�अिघ आफ्नो िटकटमा 
ह�ा�र गनु�पछ�  र पछािडको भागमा भनु�पछ� । 
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मैले आफ्नो िवजेता िटकट मेल गनु�अिघ यसको त��र �खच्नुपछ�? 
तपाईंले चाहनु�न्छ भने आफ्नो िजतको िटकटको त��र �ख� स�ु�न्छ। पुर�ार िज�को लािग तपाईंसँग वा�िवक 
िटकट �नुपछ� । 

यिद मैले आफ्नो िवजेता िटकट मेल गरेमा, मेरा पुर�ारह� मलाई तु��ै पठाइनेछ? वा मैले तपाईलें 
नखो�ास� पख�नुपछ�? 
हामी िवजेता िटकटह�लाई मेलमाफ� त प्रिक्रया गछ�। �ो प�रवत�न भएको छैन। 

िवजेता िटकट �रिडम गन�को लािग अ��म िमित छ? 
छ। लटरीले िटकटह� ड�  गरेको िमित (ड�  खेलह�का लािग) वा खेल समापन (कोतन� िटकटह�का लािग) 
को 180 िदनिभत्र प्रा� गनु�पछ� । 

मसँग 180 िदन पुरानो नभएको िवजेता िटकट छ तर तपाईलें मेल खोल्ने समयस� 180 िदन वा बढी �नेछ भने 
के �न्छ? 
लटरीले अ��म िमितअिघ िवजेता िटकटह� प्रा� गनु�पछ� । धेरै खेलाडीह�ले अ��म िमित ब� भएमा रातीका वा 
समान िदनका मेल सेवाह� प्रयोग गछ� न्। 

तपाई ं180 िदनको अ��म िमित बढाउँदै �नु�न्छ? 
यो प�रवत�नले आक��क िनयमह� आव�क गराउनेछ। हामीले िवजेता िटकटह� मेलमाफ� त भु�ानी गन� �ँदा, 
हामीले 180 िदनको अ��म िमित बढाएनौ।ं हामी यो िनण�य पिछ प�रवत�न गन� सक्छौ।ं 

तपाईलें लटरी िबक्री मेिशनह� कसरी सफा गरी रहनुभएको छ? 
पसलह�ले लटरी िबक्री मेिशनह� सफा गनु�पछ� । लटरीका कम�चारीह�ले पिन िटकटह� प्रितस्थापन गदा� िबक्री 
मेिशनह� सफा गछ� न्। 

WA Lottery मोबाइल एप िनयिमत �पमा काय� गन� र अ�ाविधक �न जारी रहनेछ? 
हो, एपले अझै पिन काम गछ� । 

मैले अझै पिन एपका पुर�ारह�का लािग पोइ�्स आज�न गन� सक्छु? 
स�ु�न्छ, तपाईंले अझै पिन पुर�ारह�का लािग पोइ�्स आज�न र �रिडम गन� स�ु�न्छ। 

मैले अझै पिन एपमा िवजेता िटकटह� हेन� सक्छु? 
स�ु�न्छ, तपाईंले अझै पिन WA Lottery मोबाइल एप प्रयोग गरी िटकटह� हेन� स�ु�न्छ। 
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