
ውጽኢታዊ ካብውጽኢታዊ ካብ 1 ጥሪጥሪ 2022

መንግስቲ ዋሽንግተንመንግስቲ ዋሽንግተን

ሓንሳእ እትጥቀመሎም ሕጊ ኣገልግሎት ኣቕሓሓንሳእ እትጥቀመሎም ሕጊ ኣገልግሎት ኣቕሓ

ዓማዊል ናይ ገዛእ ርእሶም ሓንሳእ ዓማዊል ናይ ገዛእ ርእሶም ሓንሳእ 
እትጥቀመሎም ኣቕሑታት ክሓትቱ፣ እትጥቀመሎም ኣቕሑታት ክሓትቱ፣ 
ከረጋግጹ፣ ወይ ክመርጹ ይኽእሉ እዮምከረጋግጹ፣ ወይ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም

ዳግም ተዘዉታሪታት ነገራት ብኽነትን ዳግም ተዘዉታሪታት ነገራት ብኽነትን 
ወጻኢታትን ንግዲ ንምንካይ ክሕግዙ ወጻኢታትን ንግዲ ንምንካይ ክሕግዙ 
ይኽእሉ እዩምይኽእሉ እዩም

ንግድታት ባዕሎም ሓንሳእ እትጥቀመሎም ንግድታት ባዕሎም ሓንሳእ እትጥቀመሎም 
ኣቕሑታት ዘይክቕርብ ይኽእል ይኸውን እዩኣቕሑታት ዘይክቕርብ ይኽእል ይኸውን እዩ

ሓንሳእ እትጥቀመሎም ኣቕሑታት ወይ ናዉቲ ነዚ ዝስዕብ የጠቓልሉ፥ሓንሳእ እትጥቀመሎም ኣቕሑታት ወይ ናዉቲ ነዚ ዝስዕብ የጠቓልሉ፥

ካራታት፣ ፋርኬታታ፣ ካራታት፣ ፋርኬታታ፣ 
ማንካታት፣ መሰንቀራትማንካታት፣ መሰንቀራት

ኮክተይል መልዓሊ፣ ፔርሙስ፣ ኮክተይል መልዓሊ፣ ፔርሙስ፣ 
መሕበሪታት፣ እስትሮዋትመሕበሪታት፣ እስትሮዋት

መኽደኒ ጽዋእ ዝሑል መስተመኽደኒ ጽዋእ ዝሑል መስተ ስጎ ወይ መማቕርቲ ባኮታት፣ ስጎ ወይ መማቕርቲ ባኮታት፣ 
ኸረጺታት፣ ወይ መትሓዚታትኸረጺታት፣ ወይ መትሓዚታት

ADA መሕደሪ ንምሕታት፣ ብተሌፎን ምስ ስነ-ማሕድሮ ተራኸብ ኣብ (360) 
742-9874 ወይ ኢመይል ኣብ bagban@ecy.wa.gov፣ ወይ ብጻሕ  
https://ecology.wa.gov/accessibility. 

ንኣገልግሎት ምቅባል ወይ TTY 711 ወይ 877-833-6341 ደወል።

እንድሕር እንግሊዝኛ ዘይኰነ ቛንቋ ትዛረብ እንተ ኾይንካ ብናጻ ዝወሃብ 
ኣገልግሎታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ደዉል (360) 742-9874.

(360) 407-6000  |  ecy.wa.gov/serviceware
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መንግስቲ ዋሽንግተንመንግስቲ ዋሽንግተን

ሓንሳእ እትጥቀመሎም ሕጊ ኣገልግሎት ኣቕሓሓንሳእ እትጥቀመሎም ሕጊ ኣገልግሎት ኣቕሓ
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ንግዲ ኢንዱስትሪ ምግቢንግዲ ኢንዱስትሪ ምግቢ

ሓንሳእ እትጥቀመሎም ኣቕሑታት ወይ ናዉቲ ነዚ ዝስዕብ የጠቓልሉ፥ሓንሳእ እትጥቀመሎም ኣቕሑታት ወይ ናዉቲ ነዚ ዝስዕብ የጠቓልሉ፥

ካራታት፣ ፋርኬታታ፣ ካራታት፣ ፋርኬታታ፣ 
ማንካታት፣ መሰንቀራትማንካታት፣ መሰንቀራት

ኮክተይል መልዓሊ፣ ፔርሙስ፣ ኮክተይል መልዓሊ፣ ፔርሙስ፣ 
መሕበሪታት፣ እስትሮዋትመሕበሪታት፣ እስትሮዋት

መኽደኒ ጽዋእ ዝሑል መስተመኽደኒ ጽዋእ ዝሑል መስተ ስጎ ወይ መማቕርቲ ባኮታት፣ ስጎ ወይ መማቕርቲ ባኮታት፣ 
ኸረጺታት፣ ወይ መትሓዚታትኸረጺታት፣ ወይ መትሓዚታት

ADA መሕደሪ ንምሕታት፣ ብተሌፎን ምስ ስነ-ማሕድሮ ተራኸብ ኣብ (360) 
742-9874 ወይ ኢመይል ኣብ bagban@ecy.wa.gov፣ ወይ ብጻሕ  
https://ecology.wa.gov/accessibility. 

ንኣገልግሎት ምቅባል ወይ TTY 711 ወይ 877-833-6341 ደወል።

እንድሕር እንግሊዝኛ ዘይኰነ ቛንቋ ትዛረብ እንተ ኾይንካ ብናጻ ዝወሃብ 
ኣገልግሎታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ደዉል (360) 742-9874.

(360) 407-6000  |  ecy.wa.gov/serviceware

ዓማዊል ናይ ገዛእ ርእሶም ሓንሳእ ዓማዊል ናይ ገዛእ ርእሶም ሓንሳእ 
እትጥቀመሎም ኣቕሑታት ክሓትቱ፣ እትጥቀመሎም ኣቕሑታት ክሓትቱ፣ 
ከረጋግጹ፣ ወይ ክመርጹ ይኽእሉ እዮምከረጋግጹ፣ ወይ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም

ዳግም ተዘዉታሪታት ነገራት ብኽነትን ዳግም ተዘዉታሪታት ነገራት ብኽነትን 
ወጻኢታትን ንግዲ ንምንካይ ክሕግዙ ወጻኢታትን ንግዲ ንምንካይ ክሕግዙ 
ይኽእሉ እዩምይኽእሉ እዩም

ንግድታት ባዕሎም ሓንሳእ እትጥቀመሎም ንግድታት ባዕሎም ሓንሳእ እትጥቀመሎም 
ኣቕሑታት ዘይክቕርብ ይኽእል ይኸውን እዩኣቕሑታት ዘይክቕርብ ይኽእል ይኸውን እዩ
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ሓንሳእ እትጥቀመሎም ሕጊ ኣገልግሎት ኣቕሓሓንሳእ እትጥቀመሎም ሕጊ ኣገልግሎት ኣቕሓ

•  ንግድታት ንዓማዊሎም ባዕሎም ሓንሳእ እትጥቀመሎም ሕጊ ኣገልግሎት ኣቕሓ ዘይክቕርብ 
ይኽእል ይኸውን እዩ 

•  ዓማዊል ካብ ሓደ ንግዲ ክሕተቱ ከለዉ ኣቕሑ ከም ዝደለዩ ከረጋግጹ፣ ኣብቲ ምጅማር ካብቲ 
ኣገልግሎት ገዛእ ርእሶም ኣቕሑ ክሓትቱ፣ ወይ ከኣ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም

• ሓንሳእ እትጥቀመሎም ኣቕሑታት/ናዉቲ ነዚ ዝስዕብ የጠቓልሉ፥
• ካራታት፣ ፋርኬታታ፣ ማንካታት፣ መሰንቀራት
• ኮክተይል መልዓሊ፣ ፔርሙስ፣ መሕበሪታት
• እስትሮዋት
• መማቕርቲ ባኮታት
• መኽደኒ ጽዋእ ዝሑል መስተ

•  ዓማዊል ንነፍሲ ወከፍ ኣቕሓ ክመርጹ ስለ ዘይክእሉ ሓንሳእ እትጥቀመሎም ኣቕሑታት 
ብጥማር ብሓደ ክዕሸጉ የብሎምን

• እዚ ሕጊ እዚ ኣብዚ ዝስዕብ ኣቕሑታት ኣይውዕልን እዩ፥
•  ምግቢ ወይ መስተ ዝሕዝ ብያትታት፣ ጭሔሎታት፣ ጽዋኣት ወይ ካልእ ሓንሳእ 

እትጥቀመሎም መዐሸጊ
• መኽደኒ ዉዑይ መስተ
• መጠቕለሊ ንሒዝካዮም ትኸይድ ነገራት
• ኣብ መሳለጥያታት ሕክምና/ክንክን ዝቕረብ ሓንሳእ እትጥቀመሎም ኣቕሑታት

•  መኽደኒ ዝሑል መስተ ኣብ ዓበይቲ ስፖርታዊ ወይ ሙዚቃዊ ንጥፈታት (እንተ ወሓደ 
2,500 ብዝሒ ዓማዊል ) ኣብ ዓበይቲ ቐዋሚ ቦታታት፣ ማኪናታት እዮም ጥራይ ካብ 
መጀመርታ ዝቕረቡ።

•  ብኽነት ንምንካይ፣ ብእተኻእለ መጠን እንደገና ክንጥቀመሉ እንኽእል ኣቕሑ ክንጥቀም 
ነተባብዕ።

• RCW 70A.245.080 ብምድላይ ነቲ ሕጊ ብዝርዝር ኣንብቦ

ሕቶታት?ሕቶታት? 
ደዉል (360) 407-6000

ኣቀዲሞም እተዓሸጉ ኣቀዲሞም እተዓሸጉ 
ሓንሳእ እትጥቀመሎም ሓንሳእ እትጥቀመሎም 

ናዉቲታት  ናዉቲታት  
ኣይፍቀድን እዩኣይፍቀድን እዩ

ADA መሕደሪ 
ንምሕታት፣ ብተሌፎን ምስ ስነ-ማሕድሮ 
ተራኸብ ኣብ (360) 742-9874 ወይ 
ኢመይል ኣብ bagban@ecy.wa.gov፣ ወይ 
ብጻሕ https://ecology.wa.gov/
accessibility. 

ንኣገልግሎት ምቅባል ወይ TTY 711 ወይ 
877-833-6341 ደወል።

እንድሕር እንግሊዝኛ ዘይኰነ ቛንቋ ትዛረብ 
እንተ ኾይንካ ብናጻ ዝወሃብ ኣገልግሎታት 
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ደዉል  
(360) 742-9874.

Ecy.wa.gov/serviceware
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