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మన కమ్యూ నిటీని ఆరోగ్యూ గా మరియు సురక్షితంగా 

ఉంచడం. 
 

ప్రజల ఆరోగ్యం  మరియు భప్రత ముఖ్యం . ఇది ఆట లేదా బహుమతి కంటే చాలా ముఖ్యం . 

COVID-19 (కోవిడ్ -19) నుండి ప్రజలన సురక్షితంగా ఉుంచడానికి, మేము ఎవెరెట్, ఫెడరల్ వే, 

స్పో కనే, వుంకోవర్ మరియు యాకిమాలోని మా ప్రుంతీయ కారం లయాలన మూసివేసాము. మేము మా 

విమానాప్రయం మరియు మాల్ దుకాణాలన మరియు ఒలుంపియాలోని ప్రధాన లాటరీ కారం లయానిి  

కూడా మూసివేసాము. ఇది తాతాా లకం మాప్తమే. 

మీరు ఇరో టికీ లాటరీని ఆడవచ్చు . మీరు దుకాణాలు మరియు విప్కయ యంత్రరల నుండి టిక్కా ట్లు 

కొనగోలు చేయవచ్చు . మీరు టిక్కా టున ఇతర వసుువుల కోసం షాపిుంగ్ చేసేటరు డు మాప్తమే కొనాల. 

విజేతలు తమ బహుమతులన సురక్షితంగా క్లక్క ుమ్ చేసుకోవచ్చు . $600 కంటే తక్కా వ గెలచిన 

విజేతలు లాటరీ టిక్కటున విప్కముంచే దుకాణాలలో వరి బహుమతిని పుంరవచ్చు . $601 నుండి 

$100,000, వరక్క బహుమతుల కోసం, ఆటగాళ్ళు  లాటరీకి గెలచిన టిక్కా టున మెమల్ చేయవచ్చు . 

క్రిుంర మరియు మా వెబ్స ైట్లో టిక్కా టున ఎలా మెమల్ చేయాలో అనే సమాచారం ఉుంది. మీరు 

మెమల్ చేయడానికి ముుందు అనిి  టిక్కా టు మీర సంతకం చేయాల. $100,000 లేదా అుంతకంటే 

ఎక్కా వ మొతంు  టిక్కా ట్లు ఉని  విజేతలు లాటరీ ప్రధాన కారం లయానికి కాల్ చేసి, ఒలుంపియాలోని 

ప్రధాన కారం లయానికి బహుమతి పుంరడానికి రవడానికి అపాయింట్మెుంట్ షెడ్యం ల్ చేసుకోవల. 

Washington's Lottery ఆడినందుక్క ధనం వదాలు. వషుంగ్ టన్ సటేట్లో COVID-19 గురిుంచి మరిుంత 

సమాచారం కోసం, రయచేసి Department of Health(ఆరోగ్ం  శాఖ) యొకా  వెబ్స ైట్న సంరరిశ ుంచండి. 

 

COVID-19క్ల(కోవిడ్క్ల-19)క్ల
లోక్లబాధం తాయుతమైనక్ల
ఆట 
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తరచుగా అడిగిన ప్రశ్న లు 03.26.20న 

నవీకరించబడా్డయి 

మీరు మీ కార్యూ లయాలను ఎందుకు మ్యసివేసుున్నన రు? 

ప్రజలన మరియు మా ఉద్యం గులన సురక్షితంగా ఉుంచడానికి Washington's Lottery మా 

కారం లయాలన మూసివేసిుంది. మేము మా విమానాప్రయం మరియు మాల్ దుకాణాలన, అనిి  

ప్రుంతీయ కారం లయాలన (Everett, Federal Way, Spokane, Vancouver and Yakima) 

(ఎవెరెట్, ఫెడరల్ వే, స్పో కనే, వుంకోవర్ మరియు యాకిమా) మరియు ఒలుంపియాలోని ప్రధాన 

లాటరీ కారం లయానిి  మూసివేసాము. ఇది తాతాా లకం మాప్తమే. 

దాని అర్ధం  Washington's Lottery మ్యసివేయబడుతందా? 

లేదు. మేము ఇుంకా రని చేసుునిా ము మరియు అనిి  ఆటలక్క టిక్కా ట్లు విప్కమసుునిా ము. 

ఉరసంహరణలు ఎరో టిలాగే జరుగుతామ. 

అనిన  కార్యూ లయాలు మ్యసివేయబడతాయా? 

అనిి  ప్రుంతీయ కారం లయాలు, మాల్ మరియు విమానాప్రయ దుకాణాలు మూసివేయబడాామ. 

ఒలుంపియాలోని ప్రధాన లాటరీ కారం లయం కాల్్  మరియు మెమల్ కోసం మాప్తమే తెరిచి ఉుంది. 

ఇది ప్రజలక్క మూసివేయబడిుంది. 

నేను ఏ సేవలను పందగలను? 

ప్రుంతీయక్లకారం లయాలుక్లమూసివేయబడినందునక్లఎట్లవంటిక్లసేవలనక్లఇవవ వు.క్లటిక్కా టునక్లతనిఖీక్ల

చేయడానికిక్లమరియుక్లలాటరీక్లటిక్కటునక్లవిప్కముంచేక్లదుకాణాలనక్లకనగొనడానికిక్లఆటగాళ్ళు క్లలాటరీక్ల

యొకా క్లమొబైల్క్లయాప్క్లమరియు వెబక్లసైట్ నక్లఉరయోగుంచవచ్చు .క్లకొనిి క్లదుకాణాలుక్లవరిక్లరనిక్లవేళలనక్ల

మారు మ,క్లకాబటిటక్లఆటగాళ్ళు క్లస్పటర్క్లరనిక్లవేళలనక్లచెక్క్లచెయాం ల.క్లఆహారంక్లమరియుక్లగాం స్క్లవంటిక్ల

వసుువులనక్లకొనగోలుక్లచేసేటరు డుక్లమాప్తమేక్లమీరుక్లటిక్కా టునక్లకొనగోలుక్లలేదాక్లరీడీ్క్లచేసుకోవల.క్ల

చాలాక్లదుకాణాలుక్లఇరో టికీక్లటికా్క టునక్లవిప్కమసుునిా మ,క్లతనిఖీక్లచేసుునిా మక్లమరియుక్ల$600క్లలేదాక్ల

అుంతకంటేక్లతక్కా వక్లమొతంు క్లవిలువైనక్లటిక్కా టుక్కక్లచెలుసాుమ. 

లాటరీ ఇరప టికీ ఉరసంహరణలు చేసుుందా? 

అవున.క్లమీరుక్లమాక్లమొబైల్క్లయాప్క్లలేదాక్లవెబక్లసైట్క్లలోక్లప్రసుుతక్లజాక్క్లపాట్క్లలు,క్లవిజేతక్లసంఖం లుక్లమరియుక్ల

ఉరసంహరణలక్లతేదీలనక్లచూడవచ్చు . 

ఆటలకు లేదా ఉరసంహరణల షెడ్యూల్ లకు ఏమైన్న మారు  ఉందా? 

ఈ సమయంలో, వటికేమీ మారు లు లేవు. 

విజేతలు తమ బహుమతులను ఎంత వేగ్యగా సేకరించగలరు? 

లాటరీ దుకాణాలు $600 లేదా అుంతకంటే తక్కా వ మొతంు  విలువైన వినిి ుంగ్ టిక్కా టుక్క చెలుసాుమ. 

ఎరో టిలాగే, దుకాణాలు ఈ టిక్కా టుక్క వెుంటనే చెలుసాుమ. $601 నుండి, $100,000 వరక్క గెలుచ్చక్కని  

టిక్కటుక్క ఆటగాళ్ళు  మెమల్ దావ ర క్లక్క ుమ్ చేసుకోవచ్చు . $100,000 లేదా అుంతకంటే ఎక్కా వ మొతంు  

ఉని  టిక్కా టున ఒలుంపియాలోని ప్రధాన లాటరీ కారం లయానికి కాల్ చేసి వం కి ుగ్తంగా క్లక్క ుమ్ 

చేయడానికి అపాముంట్మ ుంట్ తీసుకోవల. బహుమతిని క్లక్క ుమ్ చేయడానికి విజేతలక్క 180 రోజులు 

ఉుంది. విజేతలు టిక్కట్ వెనక భాగ్యలో సంతకం చేసి, మా ప్రుంతీయ కారం లయాలు 

తెరుచ్చక్కనేుంతవరక్క టికెట్న సురక్షితమైన క్లసలంలలో ఉుంచ్చకోవల. 

స్ట ర ్ చెల్లంచలేని బహుమతిని ఆటగాడు గెలుచుకుంటే ఏమి జరుగుతుంది? 

గెలుచ్చక్కని క్లటిక్కా ట్లుక్లమెమల్క్లదావ రక్లఒలుంపియాలోనిక్లప్రధానక్లలాటరీక్లకారం లయంకిక్లవసేుక్లప్రసెస్క్ల

చేసాురు.క్లవిజేతలుక్లటిక్కట్క్లవెనకక్లసంతకంక్లచేయాలక్లమరియుక్లవెనకక్లఇచిు నక్లసూచనలనక్ల

అనసరిుంచాల.క్లబహుమతినిక్లక్క ుమ్క్లచేయడానికిక్లవిజేతలక్కక్ల180క్లరోజులుక్లఉుంది.క్లవిజేతలుక్లటిక్కట్క్ల
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వెనక సంతకంక్లచేసి,క్లమాక్లప్రుంతీయక్లకారం లయాలుక్లతెరుచ్చక్కనేుంతవరక్కక్లవరిక్లటిక్కట్క్లనక్ల

సురక్షితమైనక్లసలంలలోక్లఉుంచ్చకోవల.క్లఒకవేళక్లఆటగాడికిక్ల$100,000క్లలేదాక్లఅుంతకంటేక్లఎక్కా వక్లమొతంు క్ల

టిక్కా ట్క్లఉుంటే,క్లవం కి ుగ్తంగాక్లక్క ుమ్క్లచేయడానికిక్లఒలుంపియాలోనిక్లప్రధానక్లలాటరీక్లకారం లయంకిక్లకాల్క్ల

చేసిక్లఅపాముంట్మ ుంట్క్లతీసుకోవల. 

గెల్చిన టికెట్ని మెయిల్ చేయడ్డనికి సూచనలు ఏమిటి? 

విజేతలు టిక్కట్ వెనక ఉని  సూచనలన పాటిుంచాల. టిక్కటున దీనికి: Washington Lottery 

Headquarters, P.O. Box 43050, Olympia, WA 98504-3050 మెమల్ చేయవచ్చు . లాటరీ 180 

రోజుల గ్డువు ముగసేలోపే టిక్కట్ పుందాల. గ్డువు ముగసే సమయంలో సమయంలో టిక్కట్ ని 

మెమల్ లో పంపిుంచడం మంచిది కాదు. 

సరిరఫైడ్ మెయిల్ దాా ర్య న్న టికెట్స్టని మెయిల్ చేయాలా? 

మీరు సరి టఫైడ్ మెమల్ దావ ర టిక్కట్ పంరవచ్చు  కానీ అది అవసరం లేదు, విజేతలు వరి టికెట్ ని 

మెమల్ చేయడానికి ముుందు వెనక భాగానిి  పూరిుంచి సంతకం చేయాల. 

నేను మెయిల్ చేయడ్డనికి మందు గెల్చిన టికెట్ యొకక  చిత్రర్యనిన  తీసుకోవాలా? 

మీక్క కావలటే మీరు గెలచిన టిక్కట్ చిత్రరనిి  తీసుకోవచ్చు . మీరు బహుమతి గెలుచ్చకోవడానికి 

మీక్క నిజమైన టిక్కట్ ఉుండాల. 

నేను గెల్చిన్న టికెక ట్ని మెయిల్ చేసేు, నేను గెలుచుకునన ది వంటనే న్నకు పంరబడుతుందా? 

లేదా మీరు తెరిచే వరకు నేను వేచి ఉండ్డలా? 

మేము మెమల్ దావ ర గెలుు క్కని  టిక్కా టున ప్రసెస్ చేసాుము. అది మారలేదు. 

గెల్చిన టికెట్ను రీడీమ్ చేయడ్డనికి గడువు ఉందా? 

అవున. లాటరీ ఉరసంహరణ తేదీ నుండి 180 రోజులలోపు (డ్ర ఆటల కోసం) లేదా ఆట 

మూసివేసేలోపు ( ప్సాా చ్ టిక్కా టు కోసం) గెలచిన టిక్కా టున మేము పుందాల. 

న్నకు 180 రోజులు లేని గెలుపు టికెట్ ఉంటే, అది కూడ్డ మీరు మెయిల్ తెరిచిన సమయానికి 

180 రోజులు లేదా అంతకంటే ఎకుక వ ఉంటే? 

గెలచిన టిక్కా టున లాటరీ గ్డువుక్క ముుందే పుందాల. చాలా మంది ఆటగాళ్ళు  గ్డువురోజు రగ్ గరగా 

ఉుంటే అదే రోజు రత్రరి లేదా అదే రోజు మెమల్ సేవలు ఉరయోగసుునిా రు. 

మీరు 180 రోజుల గడువును పడిగిసుున్నన ర్య? 

ఈ మారు క్క అతం వసర నియమాలు అవసరం. మేము గెలచిన టిక్కా టున మెమల్ దావ ర చెలుసాుము 

కాబటిట, మేము 180 రోజుల గ్డువున పడిగుంచలేదు. మేము ఈ నిర ణయానిి  తరువత మారు వచ్చు . 

మీరు లాటరీ విప్కయ యంత్రర్యలను ఎలా శుప్ం చేసుున్నన రు? 

దుకాణాలు లాటరీ విప్కయ యంత్రరలన శుప్ం చేయాల. లాటరీ ఉద్యం గులు కూడా టిక్కటున భరీ ు 

చేసినరు డు విప్కయ యంత్రరలన శుప్భరరుసాురు. 

WA లాటరీ మొబైల్ యాప్ రని చేసూు నే ఉంటందా మరియు ప్కమం తరప కుండ్డ 

నవీకరించబడుతుందా? 

అవున, యాప్ ఇరో టికీ రనిచేసుుుంది. 

నేను ఇరప టికీ యాప్ లో బహుమతులకి పాయింటలను సంపాదించవచ్చా ? 

అవున, మీరు ఇరో టికీ బహుమతులకి పాముంటున సంపాదిుంచవచ్చు  మరియు రీడీ్ చేసుకోవచ్చు . 

యాప్ లో నేను ఇంకా గెల్చిన టికెక టలను తనిఖీ చేయవచా్చ ? 

అవున, మీరు ఇరో టికీ WA లాటరీ మొబైల్ యాప్ ని ఉరయోగుంచి టిక్కా టున తనిఖీ చేయవచ్చు . 


