សំណួរែដលសួរញឹកញាប់
េត សួនឧទ្យោន តំបន់កម្សោន�អីខ
� �ះែដល្រត�វេបក?

គិតមកដល់ៃថ�ទី 4 ែខមិថុនា ដីធីស
�
ធារណៈែដល្រគប់្រគងេដយរដ�សឹងទំងអស់បានេប
កេឡងវ ិញស្រមាប់បេ្រមប្រមាស់្របចំៃថ�។

ករេបាះជំ រ ំ កំពុងេបកេឡងវ ិញេនក�ុងេខនធីជាេ្រចនែដលបានឆ�ងេទកន់ដំណាក់កលទី 2
ៃនែផនករ ចប់េផ�មេដយសុវត�ិភាព របស់េលកអភិបាល Jay Inslee។

កែន�ងបេ��ះដំេណរករទូក និងែផស្រមាប់ទូកកម្សោន�ែដល្រគប់្រគងេដយរដ�េនឧទ្យោនរដ�េនេខ

នធីដំណាក់កលទី 2 ក៏េបកផងែដរ។

េដម្បីែស�ងយល់ឲ្យដឹងនូវស�នភាពបច�ុប្បន�ៃនកែន�ងេបាះជំរ ំ ឧទ្យោន និងតំបន់ដីស្រមាប់កម្សោន�ែដល
្រគប់្រគងេដយរដ�ដៃទេទៀត សូមចូលេមល៖
•
•
•

Washington State Parks — ស�នភាពសួនឧទ្យោន

Washington Department of Fish and Wildlife — ប��ីៃនករបិទ និងកររ ឹតត្បិត
Washington State Department of Natural Resources — ករេបកករកម្សោន�

កំណត់សមា�ល់៖ ឧទ្យោនមួយចំនួនេនេខនធីដំណាក់កលទី 2 អចនឹងមិនេបក ស្រមាប់ករេបាះ
ជំរ ំភា�មៗេទ េដយែផ�កេលករែណនាំបង�ប់មកពីម�ន�ីេខនធី។ Washington State Parks គាំ្រទ

និងបន�េធ�ករជាមួយសហគមន៍ទំងេនះ េដម្បីែស�ងរកវ ិធីស�ស�្របេសរបំផុតស្រមាប់េបកេឡ
ងវ ិញនូវករេបាះជំរ ំ។

េតខំុ�្រត�វករ Discover Pass ែដរឬេទ?

ែមនេហយ។ Discover Pass គឺត្រម�វឲ្យមាន េដម្បីចតយានជំនិះរបស់អ�កេនតំបន់ដីស

្រមាប់កម្សោន�របស់រដ� និងទីស្រមាប់ចូលេទកន់ទឹកែដល្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយ Washington State
Parks និង Department of Natural Resources (DNR)។ ដីធីទ
� ំងេនះរួមប�ូ� លនូវឧទ្យោនរដ�

ចំណុចស្រមាប់ចូលេទកន់ទឹក ទីេបតិកភ័ណ� តំបន់សត�ៃ្រព និងធម�ជាតិ កែន�ងស្រមាប់េបាះជំរ ំ DNR
ផ�ូវលំ និងក្បាលផ�ូវលំ និងទីខ�ស់ែដល្រគប់្រគងេដយ DNR ទំងអស់។ Discover Pass
គឺត្រម�វឲ្យមានេនឧទ្យោនរដ�ស្រមាប់ករចូលទស្សនាេ្រប្របាស់េពលៃថ�ែតប៉ុេណា�ះ។

Discover Pass ក៏ត្រម�វឲ្យមានផងែដរេនេលដីធីែ� ដល្រគប់្រគងេដយ Washington Department of Fish
and Wildlife (WDFW)។ េនះរួមប�ូ� លនូវតំបន់ស្រមាប់ចូលេទកន់ទឹក និងតំបន់សត�ៃ្រព
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លុះ្រតែតអ�កមានរួចេហយនូវ Vehicle Access Pass ែដល្រត�វបានេចញេដយករទិញ
នូវអជា�បណ� បរបាញ់ ឬេនសទែដលមានសិទិ។
�

េតខំុ�អចទទួលបានករពន្យោរេពល ឬករបង�ិល្របាក់ជូនវ ិញេនេល Discover Pass របស់ខំុ�ស្រមា
ប់េពលែដលដីធី�រដ�្រត�វបានបិទែដរឬេទ?

េយងនឹងមិនបង�ិល្របាក់ជូនវ ិញ ឬពន្យោរេពលេនេល Discover Passes េឡយ។
Discover Pass ្របចំឆា�ំមានតៃម� $30។ តៃម�ៃនលិខិតអនុ��តឲ្យចូលេពលៃថ�គឺ $10 ដូេច�ះលិខិ

តអនុ��តឲ្យចូល្របចំឆា�ំបង់ៃថ�ស្រមាប់ឲ្យខ�ួនវេនក�ុង្រតឹមែតករចូលទស្សនាែតបីដងប៉ុេណា�ះ។
ែចកនឹង 12 ែខ េនាះគឺជាតៃម�្របចំែខែដលមានចំនួន $2.50។ ដីធីរ� ដ�្រត�វបានបិទពីៃថ�ទី 23 ែខមីនា
ដល់ៃថ�ទី 5 ែខឧសភា ្រគាន់ែតរយៈេពល្របាំសបា�ហ៍ប៉ុេណា�ះ។

សួនឧទ្យោនរដ�បានជួប្របទះនឹងករបាត់បង់ចំណូលយា៉ ងគំហុកេនរដូវស�ឹកេឈ លស់េនះ - បែន�ម

េទេលករកត់បន�យយា៉ ងេលសលុបេនក�ុងករធា�ក់ចុះេសដ�កិច�ដ៏ធំសេម្បមចុងេ្រកយ។

យា៉ ងណាមិញ េយងសូមេលកទឹកចិត�ឲ្យអ�ករ ីករយនឹង Washington state parks និងទីដីធីរ� ដ�
ឲ្យបានញឹកញាប់េនរដូវេក�េនះ និងេលសពីេនះេទៀត េដម្បីទទួលបាននូវតៃម�ដ៏អស�រ្យបំផុ
តែដលអចមានពីលិខិតអនុ��តឲ្យចូលរបស់អ�ក។

េតទីធា�េលងេបកែដរឬេទ?
ទីធា�េលងៃនឧទ្យោនរដ�្រត�វបានបិទរហូតដល់មានេសចក�ីជូនដំណឹងបែន�មេទៀត េដម្បីកត់បន�
យកររងប៉ះពល់នឹងជំងឺ COVID-19។

េតបន�ប់ទឹកនឹងេបកែមនេទ?
ែមនេហយ។ េនក�ុងសួនឧទ្យោនែដលេបក បន�ប់ទឹកនឹងមានេនក�ុងតំបន់េ្រប្របាស់េពលៃថ�ែដលេបក

និងតំបន់ែដលទីធា�េបាះជំរ ំេបក។ បន�ប់ទឹកអចនឹង្រត�វបានបិទេនទីតំងខ�ះ និងេនក�ុងទីធា�េបាះ
ជំរ ំែដលបិទ។

សូមេ្រត�មេរៀបចំខួន។
�
សូមនាំយកសមា�រៈបរ ិក�រករពរខ�ួនផា�ល់របស់អ�ក ទឹក សប៊ូ ទឹកលងៃដ
និង្រកដសអនាម័យ និងេវចខ�ប់អី្រ� គប់យា៉ងែដលអ�កនាំយកចូលមកជាមួយអ�ក។

ករ ិយាល័យសួនឧទ្យោនេនែតបិទដែដលស្រមាប់សធារណជន ក៏ដូចជាមជ្ឈមណ�លេភ��វ និង
អគារសំចតផងែដរ។
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េត ែផ កែន�ងចតទូក និងកំពង់ែផស្រមាប់កម្សោន�េបកែដរេទ?
ករេ្រប្របាស់ែផ្រត�វបានអនុ��ត េហយកែន�ងចតទូកគឺអចរកបានេនឯសួនឧទ្យោនែដលេបក។

មនុស្សែដលេ្រប្របាស់ែផគួរែតអនុវត�កររក្សោគមា�តពីគា�ជាមួយមនុស្សែដលមិនែមនជាែផ�កៃន្រក�ម្រគ�
សររបស់ពួកេគ។

បន�ប់ទឹកេនកំពង់ែផស្រមាប់កម្សោន�របស់រដ�នឹងេបកេដយមានក្រមិតកំណត់។ សូមេវចខ�ប់យកេចញ

េ្រកនូវកកសំណល់របស់អ�ក េហយកុំរ ំពឹងទុកថាមានទឹកែដលអចផឹកបានេនេលេកះអី។

េត ករេបាះយុថា�នឹង្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ ឬេធ�និយ័តកម�ែដរឬេទ? ចុះតំបន់សំចតេឆ�រខ្សោច់ស្រមា
ប់ទូកេពងយា៉ ងេម៉ចវ ិញ?

ករេបាះយុថា�នឹង្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និងេធ�និយ័តកម�ដូចែដលពួកវ្រត�វបានេធ�ដូចេនាះ

េនមុនករបិទេដយសរជំងឺ COVID-19 អ��ឹងែដរ។ គា�នបទប�� តិ�ពិេសសមានដក់ឲ្យេ្របេទ។

េត ករបូមបេ��ញកកសំណល់ពីទូកេបក និង្របតិបត�ិករែដរឬេទ?
ករបូមបេ��ញកកសំណាល់ពីទូកមួយចំនួនតូចែដលស�ិតេនក�ុងសួនឧទ្យោនរដ�គឺេបក។
ករបូមបេ��ញកកសំណល់ពីទូកសឹងទំងអស់េនក�ុងរដ� Washington ស�ិតេនឯកំពង់

ែផស្រមាប់កម្សោន�សធារណៈ ឬឯកជន។ អ�កជិះទូកគួរែតពិនិត្យជាមួយកំពង់ែផស្រមាប់កម្សោន�
េដម្បីឲ្យដឹងថាេតពួកេគេបក េហយករបូមបេ��ញកកសំណល់ពីទូកនឹង្របតិបត�ិករែដរឬេទ។
ស្រមាប់ទីតំងករបូមបេ��ញកកសំណល់ពីទូករបស់រដ� Washington សូមចូលេមល៖
parks.state.wa.us/657/Pumpout

្របសិនេបសួនឧទ្យោនេបកែតស្រមាប់េ្រប្របាស់េពលៃថ� េតេមា៉ ងប៉ុនា�នែដលសួនឧទ្យោនបិទ?
សួនឧទ្យោនេ្រប្របាស់េពលៃថ�បិទេនេពល្រពលប់។

េតខំុ�នឹងទទួលបានករបង�ិល្របាក់ជូនវ ិញស្រមាប់ករេបាះជំ រ ំរបស់ខំុ�
ឬករកក់ទុកករសំណាក់មួយយប់ ែដរេទ?
វអ�ស័យេល…
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•

េភ��វទស្សនាស្រមាកមួយយប់ ែដលរងប៉ះពល់េដយករបិទ៖

េយងកំពុងែតទក់ទងេភ��វទស្សនាែដលស្រមាកមួយយប់ែដលមានករកក់ទុកែដលរងប៉ះព
ល់េដយករបិទ េដម្បីផល
� ់នូវ្របាក់បង�ិលជូនវ ិញ្រគប់ចំនួន។
•

េភ��វទស្សនាេទកន់សួនឧទ្យោនស្រមាប់ េបាះជំរ ំែដលេបក អចទទួលបានករបង�ិល

្របាក់ជូនវ ិញ្រគប់ចំនួនស្រមាប់ករស�ក់េនមួយយប់ ដកេចលៃថ�ឈួល្របតិ
�
បត�ិករែដលមិ
នអចបង�ិលជូនវ ិញបានចំនួនពីរ (ៃថ�ឈួ�លកក់ទុក $8 រហូតដល់ $10 និងៃថ�ឈួលលុ
�
ប

េចលចំនួន $8 រហូតដល់ $10)។ ៃថ�ឈួ�លកក់ទុកគឺ $8 ្របសិនេប្រត�វបានេធ�េឡង

តមអនឡាញ និង $10 ្របសិនេប្រត�វបានេធ�េឡងតមទូរស័ព�។

្របសិនេបអ�កមានសំណួរអំពីករកក់ទុកករេបាះជំរ ំបច�ុប្បន�របស់អ�ក សូមទូរស័ព�េទកន់េលខ
(888) CAMPOUT ឬ (888) 226-7688។

ចុះេបខំុ�មានករកក់ទុកេនសួនឧទ្យោនែដលបច�ុប្បន�េនះ្រត�វបានបិទស្រមាប់ករេបាះជំ រ ំវ ិញេត យា៉ងេម៉
ចវ ិញ? េតេពលណាខ�ំុនឹងដឹងថាេតករកក់ទុករបស់ខំុ្រ� ត�វបានលុបេចល?

េយងសូមអរគុណអ�កស្រមាប់ករអត់ធ�ត់របស់អ�កេនេពលេយងេដះ�សយជាមួយស�នករណ៍ែដល
េចះែតផា�ស់បូ�រេនះ។ េយងដឹងថាែផនករវ ិស្សមកលរបស់អ�កគឺសំខន់ េហយេយងសង្ឃឹមថាអ�ក
នឹងអចេបាះជំរ ំេន ឧទ្យោនរដ�វ៉សុីនេតន ជាទីសំណព�ចិត�របស់អ�កេនរដូវេក�េនះ។

េដយសរេហតុផលេនាះ េយងស�ក់េស�រក�ុងករលុបេចលករកក់ទុករហូតដល់េយងែក្បរនឹង

្របាកដថាសួនឧទ្យោននឹងមិនេបកេឡងវ ិញេទស្រមាប់ករេបាះជំរ ំេន្រតឹមកលបរ ិេច�ទែដលអ�កបានក

ក់។ ដូេច�ះេហយ អ�កអចនឹងមិនបានឮពីេយងេទរហូតដល់ប៉ុនា�នៃថ�មុនករស�ក់េនែដលបានេរៀ

បែផនករទុករបស់អ�ក។

្របសិនេបេយង្រត�វែតលុបេចលករកក់ទុកេនសួនឧទ្យោនែដលេនែតបិទស្រមាប់ ករេបាះជំរ ំ
េយងនឹងទក់ទងអ�កតមអុីែមល េហយអ�កនឹងទទួលបានករបង�ិល្របាក់ជូនវ ិញ្រគប់ចំនួន។

ស្រមាប់សំណួរជាក់លក់អំពីករកក់ទុករបស់អ�ក សូមទក់ទង្រក�មករងរកក់ទុករបស់េយងតម
េលខ 888-CAMPOUT (888-226-7688)។

េតដីធីរ� ដ�នឹងបិទែដរេទ ្របសិនេបមានប�
� ជាមួយនឹងករ្របមូលផ�ំុហូងមនុ
�
ស្ស?
េនេពលេយងេបកដីធីេ� ឡងវ ិញ េយងនឹងេស�ឲ្យមនុស្សមា�ទំងឡាយបន�អនុវត�កររក្សោគមា�ត

ក�ុងសង�ម។ ្របសិនេបេយងកត់សមា�ល់េឃញមានករជួបជុំជា្រក�មធំៗ ឬមនុស្សមា�មិនរក្សោគមា�
តក�ុងសង�មេទេនាះ េយងអចនឹង្រត�វែតពិនិត្យេមលករបិទសួនឧទ្យោន ឬតំបន់េនក�ុងសួនឧទ្យោន។
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្របសិនេបកង�ល់ខងសុវត�ិភាពថ�ីទក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 េកតេចញមក Washington Departments of

Fish and Wildlife (WDFW) និង Natural Resources (DNR) និងសួនឧទ្យោនរដ�អចនឹងបិទតំបន់

េដយមានេសចក�ីជូនដំណឹងមានកំណត់ េដម្បីករពរសុខភាព និងសុវត�ិភាពសធារណៈ។

េតខំុ�អចរយករណ៍ប�
� ណាមួ យៃនករ្របមូលផ�ំុគា�កកកុញ សំរម ឬកង�ល់ដៃទ

េផ្សងេទៀតៃនតំបន់សត�ៃ្រព ឬកែន�ងបេ��ះទូកេចញដំ េណរេទកន់ WDFW យា៉ ងដូចេម�ច?
មនុស្សទំងឡាយអច រយករណ៍ពីប�
� េនេលេគហរបស់ Washington Department of Fish and
Wildlife បាន។

េតខំុ�េនែតអចស�័្រគចិត�េដម្បីជួយសមា�ត និងរក្សោសួនឧទ្យោនរដ�កុងមូ
�
លដ�នរបស់ខំុបា
� នែដរេទ?
មិនែមនេនេពលេនះេទ។ េយងសូមេកតសរេសរចំេពះអ�កស�័្រគចិត�របស់េយង និងេមា៉ ងៃន

ករ្របឹងេធ�ករងររបស់ពួកេគ។ យា៉ ងេនះក�ី គា�នសកម�ភាពអ�កស�័្រគចិត�នឹងកំពុង្រប្រពឹត�េទ

េឡយរហូតដល់មានេសចក�ីជូនដំណឹងតេទេទៀត។ សួនឧទ្យោនរដ�កំពុងេធ�ករេដម្បីចប់

េផ�មេឡងវ ិញនូវកម�វ ិធីមា�ស់ផ�ះជំរ ំ និងកម�វ ិធីអក
� ស�័្រគចិត�េផ្សងេទៀតេនេពលេ្រកយមកេទៀ

តេនរដូវេក�េនះ។ សូមពិនិត្យរកេមលបច�ុប្បន�ភាព ឬទក់ទង Volunteer Program តម អុីែមល

ឬទូរស័ព�េទេលខ (360) 902-8583។

េត េពលណាែដលផ�ះតូចក�ុងៃ្រព និងផ�ះតង់មូលមានេ្រគាងេឈ នឹងេបក?
កូនផ�ះក�ុងៃ្រព និងតង់មូលមានេ្រគាងឆ�ឹងេឈ និងជ្រមកែបប�ស�កែ�ស េនែតបិទស្រមា

ប់ករកក់ទុកថ�ីរហូតដល់ៃថ�ទី 30 ែខមិថុនា។ ស្រមាប់កូនផ�ះក�ុងៃ្រពែដលអចេបកេនក�ុងែខមិថុនា

ករកក់ទុកែដលមាន�សប់នឹង្រត�វបានផ�ល់ជូន។

េតកែន�ងេបាះជំរ ំជា្រក�មេបកែដរឬេទ?
ករេបាះជំរ ំជា្រក�ម្រត�វបានបិទរហូតដល់មានេសចក�ីជូនដំណឹងតេទេទៀត។

េតផ�ះវ ិស្សមកលេបកែដរឬេទ?
ផ�ះវ ិស្សមកល ្រត�វបានបិទរហូតដល់មានេសចក�ីជូនដំណឹងតេទេទៀត។
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