Câu Hỏi Thường Gặp
Những công viên và khu vui chơi nào đang mở cửa?
Từ ngày 4 tháng 6, hầu hết các khu vực công cộng do tiểu bang quản lý đã mở cửa trở lại để sử dụng
trong ngày.
Hoạt động cắm trại đang mở cửa trở lại ở nhiều quận đã chuyển sang Giai đoạn 2 của Chính phủ.
Kế hoạch Khởi đầu An toàn của Jay Inslee.
Các khu vực đi thuyền và bến du thuyền do tiểu bang quản lý tại các công viên tiểu bang ở các quận
đang ở Giai đoạn 2 cũng đã mở cửa.
Để tìm hiểu hiện trạng của các khu cắm trại, công viên và các khu vui chơi khác do tiểu bang quản lý,
hãy truy cập:
•
•
•

Washington State Parks — Tình trạng của các công viên
Washington Department of Fish and Wildlife — Danh sách các địa điểm đóng cửa và hạn chế
Washington State Department of Natural Resources — Lịch mở cửa các khu vui chơi

Lưu ý: Một số công viên ở các quận thuộc Giai đoạn 2 có thể chưa mở lại hoạt động cắm trại ngay lập
tức, dựa trên chỉ dẫn của các quan chức quận. Washington State Parks hỗ trợ và tiếp tục hợp tác với các
cộng đồng này để tìm ra cách tiếp cận tốt nhất nhằm mở lại các khu cắm trại.

Tôi có cần Discover Pass không?
Có. Quý vị cần có Discover Pass để đỗ xe tại các khu công viên sinh thái và các khu vực sông hồ do
Washington State Parks và Department of Natural Resources (DNR) quản lý. Những khu vực này bao
gồm các công viên tiểu bang, các khu vực cấp nước, khu di sản, khu vực động vật hoang dã và tự nhiên,
khu cắm trại DNR, đường mòn và tất cả các vùng đồi núi do DNR quản lý. Quý vị bắt buộc phải có
Discover Pass để vào công viên tiểu bang trong ngày.
Quý vị cũng cần có Discover Pass để đi vào các khu vực do Washington Department of Fish and Wildlife
(WDFW) quản lý. Điều này bao gồm các khu vực cấp nước và động vật hoang dã, trừ khi quý vị đã có
Vehicle Access Pass khi mua giấy phép săn bắn hoặc câu cá đủ điều kiện.
Tôi có thể gia hạn hoặc được hoàn tiền cho Discover Pass trong thời gian các công viên và khu du lịch
sinh thái của tiểu bang đóng cửa không?
Chúng tôi sẽ không hoàn tiền hoặc gia hạn cho Discover Pass.
Một vé Discover Pass hàng năm có giá $30. Giá vé ngày là $10, như vậy quý vị đã nhận lại đủ số tiền sau
ba lần sử dụng vé năm.
Chia cho 12 tháng thì chi phí trung bình hàng tháng là $2,50. Các khu đất tiểu bang đã đóng cửa hơn
năm tuần từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 5 tháng 5.
Công viên Tiểu bang bị tổn thất doanh thu đáng kể vào mùa xuân này, bên cạnh những đợt thua lỗ nặng
nề trong cuộc Đại suy thoái kinh tế vừa qua.
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Tuy nhiên, chúng tôi khuyên quý vị nên tận hưởng các công viên và khu đất của tiểu bang Washington
thường xuyên vào mùa hè này và trong tương lai để nhận được giá trị lớn nhất có thể từ vé vào cửa.
Các sân chơi có mở cửa không?
Các sân chơi của Công viên Tiểu bang đóng cửa cho đến khi có thông báo mới để giảm phơi nhiễm
COVID-19.
Các nhà vệ sinh có mở cửa không?
Có. Trong các công viên mở cửa, các nhà vệ sinh vẫn hoạt động ở các khu vực sử dụng ban ngày được
mở cửa và các khu vực nơi cắm trại được mở cửa. Nhà vệ sinh có thể đóng cửa tại một số địa điểm và
trong các khu cắm trại đóng cửa.
Hãy chuẩn bị trước. Vui lòng mang theo thiết bị bảo vệ cá nhân của riêng quý vị, nước, xà phòng, nước
sát khuẩn tay, giấy vệ sinh và đóng gói và đem về các rác thải của quý vị.
Các văn phòng công viên cũng như các trung tâm du khách và tòa nhà công viên vẫn đóng cửa với công
chúng.
Các bến tàu, nơi đậu thuyền và công viên đại dương có mở cửa không?
Khách thăm được sử dụng bến tàu và các nơi đậu thuyền có sẵn tại các công viên mở cửa. Những người
sử dụng bến tàu nên giữ khoảng cách với những người không phải là thành viên gia đình.
Các nhà vệ sinh ở công viên đại dương sẽ mở trên cơ sở hạn chế. Vui lòng đóng gói rác thải của quý vị và
lưu ý không có nước uống trên đảo.
Có các quy định nào đối với việc neo đậu không? Thế còn các bãi đỗ trên biển cho các tàu du lịch nhỏ?
Việc neo đậu sẽ được theo dõi và chịu các quy định như trước khi đóng cửa vì COVID-19. Không có quy
định đặc biệt nào được đưa ra.
Các khu vực hút chất thải cho tàu có mở cửa và hoạt động không?
Một số khu vực hút chất thải cho tàu nằm trong công viên tiểu bang được mở cửa.
Hầu hết các khu vực này được đặt tại bến du thuyền công cộng hoặc tư nhân. Những người đi thuyền
nên kiểm tra với bến du thuyền để tìm hiểu xem họ có mở cửa và khu vực hút chất thải có hoạt động
không. Để tìm các địa điểm hút chất thải cho tàu của tiểu bang Washington, hãy truy
cập: parks.state.wa.us/657/Pumpout
Nếu công viên chỉ mở cửa để sử dụng vào ban ngày, thì công viên đóng cửa lúc mấy giờ?
Công viên mở cửa vào ban ngày sẽ đóng cửa lúc chạng vạng.
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Tôi có được hoàn tiền toàn bộ cho đặt chỗ cắm trại hoặc phòng nghỉ qua đêm của tôi không?
Điều đó còn tùy…
•

Với khách nghỉ qua đêm bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa: Chúng tôi đang liên hệ với khách đặt
phòng nghỉ qua đêm bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa để hoàn lại toàn bộ số tiền.

•

Du khách đến các công viên cắm trại mở cửa có thể được hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh
toán cho chỗ nghỉ qua đêm, trừ đi phí giao dịch không hoàn lại ($8 - $10 phí đặt phòng và
$8 - $10 phí hủy). Phí đặt phòng là $8 nếu đặt phòng trực tuyến và $10 nếu đặt phòng qua điện
thoại.

Nếu có câu hỏi về đặt chỗ cắm trại hiện tại, vui lòng gọi (888) CAMPOUT hoặc (888) 226-7688.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đặt chỗ tại một công viên đang đóng cửa khu cắm trại? Khi nào tôi sẽ biết liệu
đặt chỗ có bị hủy hay không?
Cảm ơn quý vị vì đã kiên nhẫn khi chúng tôi đối phó với tình huống thay đổi này. Chúng tôi biết kế hoạch
kỳ nghỉ là rất quan trọng và hy vọng quý vị sẽ có thể cắm trại tại công viên tiểu bang Washington yêu
thích của mình vào mùa hè này.
Vì lý do đó, chúng tôi sẽ không hủy đặt chỗ cho đến khi biết chắc rằng một số công viên sẽ không mở
cửa trở lại để cắm trại vào ngày quý vị đã đặt. Vì vậy, quý vị có thể không nghe thấy thông báo từ chúng
tôi cho đến vài ngày trước ngày cắm trại dự định.
Nếu chúng tôi cần hủy đặt chỗ tại công viên đã đóng cửa khu cắm trại, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị
qua email và quý vị sẽ được hoàn lại tiền đầy đủ.
Đối với các câu hỏi cụ thể về đặt chỗ, vui lòng liên hệ với nhóm đặt chỗ của chúng tôi tại 888-CAMPOUT
(888-226-7688).

Các khu vực tiểu bang có đóng cửa nếu có vấn đề với đám đông?
Khi chúng tôi mở lại các khu vực, chúng tôi yêu cầu mọi người tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội. Nếu
nhận thấy các nhóm lớn tụ tập hoặc những người không giãn cách xã hội, chúng tôi có thể phải xem xét
việc đóng cửa các công viên hoặc khu vực trong công viên.
Nếu xuất hiện các mối lo ngại mới về an toàn liên quan đến COVID-19, Washington Departments of Fish
and Wildlife (WDFW), Natural Resources (DNR) và Công viên Tiểu bang có thể đóng cửa các khu vực với
thông báo hạn chế để bảo vệ sức khỏe và an toàn công cộng.
Tôi có thể báo cáo các vấn đề nào về đám đông, rác rưởi hoặc các vấn đề đáng lo ngại khác về các khu
vực động vật hoang dã hoặc khu hạ thủy tàu cho WDFW như thế nào?
Mọi người có thể báo cáo các vấn đề trên trang web của Washington Department of Fish and Wildlife.
Tôi vẫn có thể tình nguyện giúp dọn dẹp và duy trì công viên tiểu bang ở địa phương không?
Hiện tại thì không. Chúng tôi đánh giá cao các tình nguyện viên của chúng tôi và sự chăm chỉ của họ.
Tuy nhiên, các hoạt động tình nguyện sẽ không diễn ra cho đến khi có thông báo mới. Công viên tiểu
bang đang làm việc để khởi động lại chương trình tổ chức trại và các chương trình tình nguyện khác vào

Vui chơi có trách nhiệm – VIETNAMESE (Tiếng Việt) – VI

Tháng 6 năm 2020

cuối mùa hè này. Theo dõi các tin tức cập nhật hoặc liên hệ với Volunteer Program qua email hoặc gọi
đến số (360) 902-8583.
Các cabin và lều sẽ mở cửa trở lại khi nào?
Các cabin, lều và những nơi trú ẩn thô sơ sẽ tiếp tục ngừng nhận đặt chỗ mới đến hết ngày 30 tháng
6. Với các cabin có thể mở của trong tháng 6, những người đã đặt chỗ hiện tại sẽ được ưu tiên.
Các khu cắm trại nhóm có mở không?
Các khu cắm trại nhóm đóng cửa đến khi có thông báo mới.
Các nhà nghỉ dưỡng có mở cửa không?
Các nhà nghỉ dưỡng đóng cửa đến khi có thông báo mới.
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