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Kä yeke dac ŋic në luɔɔi ye looi të cï luɔi thök ku Thää ke luɔɔi cï gäm Kɔc töök ë 
käŋ bɛ̈ɛ̈i 

Läät/nïn ë luɔi ka dhorou ee: 
• Köl ë läät në 12:00 (dɛ̈r ë wɛ̈ɛ̈r) agut cï Köl ë dhetem në thää 11:59
• Nïn ë luɔi ka dhorou alëu bïkë köl ë döm ye tɛm kɔ̈u.
• Nïn ë luɔi ka dhorou alëu bïkë pɛ̈i tɛm kɔ̈ɔ̈th.

Yïn acï luɔɔi bï wɛ̈rë yic amat bɛ̈ɛ̈i yök të luui yïn në thää juɛ̈c wɛ̈r nïn kun ke luɔi ka dhorou cïke 
gam në: 

• Piööc de DSHS kɔr
• Thä de cäth cï gam
• Thä de yïdära
• Thä yënë yï dɔ̈m ke yï cï lui.

Ba wɛ̈rë yic amat ë luɔi gël kadɛ̈?

• Ye jaduɔɔl dun ë luɔi juiir në thä këc nïn kë luɔi ka dhorou jɔk ku gät ë piny.

• Na cï kä kɔɔr raan duun ye luɔ̈ɔ̈i röt waar ku wïc ba ya luui në jaduɔɔl wääc ë luɔi dun ci gäm yin
teem kɔ̈u, lɔɔr tïnë mudir de raan ye luɔ̈ɔ̈i në nyinic.

• Gät ë thä de lon du piny në athör dun ë luɔi yic të cï luɔi ya thök në köl thok abɛ̈n, abï yin kony aya ba
athör ë nïn ë pɛɛi gɔ̈t.  Caath ë ba ya tïŋ nadɛ̈k ke yïn arɛ̈ɛ̈r në nïn kë luɔi ku cïke gam yiic.

• DSHS anɔŋ kä tɔ̈ bï yïn ku raan dun ye luɔ̈ɔ̈i kony ba kä juɛ̈c ŋic në muɔ̈ɔ̈k ë nhom de jaduɔɔl du ba
ya rëër në thää dun cï gam bï yïïn ya luui yic.  Keek ë käke kuɛ̈n kë aatɔ̈ në
https://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT.

Ye thä yïn dɛ̈ bï kë cï looi bi naŋ kë war rɔt amat ë luɔi yic rëër në athör ciɛ̈n ke luɔi yic? 

• Kë cï looi në amat ë luɔi tök yic abi ya rëër në athör du yic në pɛɛi 12 mïn ë köl ë luup ë yïn nadɛ̈k
anɔŋ kë cï looi bi amat ë luɔi waar.  Të cï pɛɛi 12 thök ke kë cït looi bï amat ë luɔi waar athiöök ë.

Pen cï nyuɔɔth në luɔɔi de wɛ̈r amat ë luɔi wɛ̈lɛ̈ juɔɔp ci yök yen e köl ë döm ë wëu. 

• Na ye juɔɔp lueel në thaa cï tääu piny në pɛɛi ë Ŋuan, ke nïn cïnë luui alëu bïkë yic naŋ nïn ë pen
ciɛ̈ɛ̈n (Pɛɛi ë Diääk).

• Cɔl mudir muk raan dun ye luɔ̈ɔ̈i na nɔŋ yïn kä bake thiëëc në wɛ̈t ë pen dɛ̈t wïc.

http://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT



