ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੋਮੇ
ਸਭ ਤ� ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੋਿਮਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਕ� ਸਲ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰ ਸਾਧਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜਾਓ:
https://internal.oppco.org/resources/guide.php
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 911 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਗੈਰ-ਐਮਰਜ�ਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾੱਲ� ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਿਡਸਪੈਚ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ, )360) 676-6911 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਬਲੈ ਨ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ, 322 ਐਚ ਸਟ�ੀਟ, ਬਲੈ ਨ

ਫ਼ੋਨ: (360) 332-6769

ਵੈ�ਬ: https://www.ci.blaine.wa.us/171/Blaine-Police-Department
ਬੈਿਲੰਘਮ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ, 505 ਗ��ਡ ਐਵੇਨਯੂ, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਫ਼ੋਨ: (360) 778-8800

ਵੈ�ਬ: https://cob.org/gov/dept/police
ਐਵਰਸਨ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ, 111 ਵੈਸਟ ਮੇਨ ਸਟ�ੀਟ, ਐਵਰਸਨ

ਫ਼ੋਨ: (360) 966-4212

ਵੈ�ਬ: https://www.ci.everson.wa.us/departments/police_department/index.php
ਫ਼ਰਨਡੇਲ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ, 2220 ਮੇਨ ਸਟ�ੀਟ, ਫਰਨਡੇਲ

ਫ਼ੋਨ: (360) 384-3390

ਵੈ�ਬ: https://www.cityofferndale.org/police-department/
ਂ ਆਰਡਰ, 2665 ਕ�ੀਨਾ ਰੋਡ, ਬੈਿਲੰਘਮ
ਲੂਮੀ ਲੌਅ ਐਡ

ਫ਼ੋਨ: {360) 312-2274

ਵੈ�ਬ: https://www.lummi-nsn.gov/Website.php?PageID=397
ਸੂਮਸ ਪੁਿਲਸ ਿਵਭਾਗ, 433 ਚੈਰੀ ਸਟ�ੀਟ, ਸੂਮਸ

ਫ਼ੋਨ: (360) 988-5711

ਵੈ�ਬ: https://www.cityofsumas.com/sumas-police-department/
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ਵੱ ਟਕੌ ਮ ਕਾ�ਟੀ ਸ਼ੈਿਰਫ਼ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, 311 Grand Ave, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਫ਼ੋਨ: (360) 778-6600

ਵੈ�ਬ: https://www.whatcomcounty.us/200/Sheriff
ਨੂੰਕਸੈਕ ਟ�ਾਈਬਲ ਪੁਿਲਸ, 5061 ਡੈਿਮੰ ਗ ਰੋਡ, ਡੈਿਮੰ ਗ

ਫ਼ੋਨ: (360) 592-9065

ਵੈ�ਬ: https://nooksacktribe.org/departments/law-enforcement/

ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਿਜਸਮਾਨੀ ਹਮਿਲਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵ�
ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਿਜਸਮਾਨੀ ਹਮਿਲਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵ�, 1407 ਕਮਰਿਸ਼ਅਲ ਸਟ�ੀਟ, ਬੈਿਲੰਘਮ

24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: (360) 715-1563

ਵੈ�ਬ: https://www.dvsas.org/

ਿਬ�ਿਗਡ ਕੌ ਿਲੰਸ ਫੈਿਮਲੀ ਸਪੋਰਟ ਸ�ਟਰ, 1231 ਨਾਰਥ ਗਾਰਡਨ ਸਟ�ੀਟ #200, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਫ਼ੋਨ: (360) 734-4616

ਵੈ�ਬ: https://www.brigidcollins.org/
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਿਜਸਮਾਨੀ ਹਮਿਲਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵ�, WWU

ਫ਼ੋਨ: (360)650-3700

ਵੈ�ਬ: https://pws.wwu.edu/consultation-and-sexual-assault-support-casas ਪੱ ਛਮੀ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਲੂਮੀ ਿਵਕਟਮਸ ਔਫ਼ ਕ�ਾਇਮ, 2616 ਕ�ੀਨਾ ਰੋਡ, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਫ਼ੋਨ: (360) 312-2015

ਵੈ�ਬ: https://www.lummi-nsn.gov/Website.php?PageID=399 *ਿਸਰਫ਼ ਲੂਮ ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬੀਿਲਆਂ ਦੇ ਸਦੱ ਸ
ਨੂੰ ਕਸੈਕ ਟ�ਾਇਬ Tl’ils'á’altha ਿਵਕਟਮਸ ਔਫ਼ ਕ�ਾਇਮ ਪ�ੋਗਰਾਮ, 5061 ਡੈਿਮੰ ਗ ਰੋਡ, ਡੈਿਮੰ ਗ

ਫ਼ੋਨ: (360) 325-3310

ਵੈ�ਬ: https://nooksacktribe.org/departments/youth-family-

services/tlils-taaaltha-victims-of-crime-program/
ਸਕੈਿਗਟ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਿਜਸਮਾਨੀ ਹਮਿਲਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੇਵਾਵ�, 1521 ਬੀ, ਮਾ�ਟ ਵਰਨਨ

24 ਘੰ ਟੇ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ: 1-888-336-9591 ਵੈ�ਬ: https://www.skagitdvsas.org/
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਹੌਟਲਾਈਨ: 1-800-799-7233
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਹੌਟਲਾਈਨ: 1-800-656-HOPE
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਨ ਡੇਿਟੰ ਗ ਿਹੰ ਸਾ ਹੌਟਲਾਈਨ: 1-866-331-9474
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ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਉਤਰਜੀਵੀ ਿਲੰਗੀ, ਟ��ਸ, ਲੇ ਸਬੀਅਨ ਅਤੇ ਸਮਿਲੰਗੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ �ਤਰ ਪੱ ਛਮੀ ਨ�ਟਵਰਕ: (206) 568-7777

ਵੈ�ਬ: https://www.nwnetwork.org/
ਅਪਰਾਧ ਪੀਿੜਤ� ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, 1011 ਪਲੱਮ ਸਟ�ੀਟ ਐਸਈ, ਓਲੰਪੀਆ

ਫ਼ੋਨ: 1-800-822-1067

ਵੈ�ਬ: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/crime-victims-public-safety/office-of-crime-victimsadvocacy/
ਪੀਿੜਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵ�, ਐਵਰੇਟ

ਫ਼ੋਨ: (360) 756-1780

24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੀ ਸੰ ਕਟ ਲਾਈਨ: 1-888-288-9221

ਵੈ�ਬ: https://victimsupportservices.org/

ਬਾਰ-ਬਾਰ ਿਹੰ ਸਾ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ
ਸੰ ਬੰ ਧ� ਦੇ ਸੋਮ-ੇ ਐਿਂ ਡ�ਆ ਕੈਰੀ-ਗ��ਟ, ਐਮਏ, ਪੋਸਟ ਬੌਕਸ 676, ਐਵਰਸਨ
ਵਾਟਰਫ�ੰ ਟ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ, 228 ਚੈਰੀ ਸਟ�ੀਟ, ਬਲੇ ਨ

ਫ਼ੋਨ: (360) 220-0924

ਫ਼ੋਨ: (360) 332-1000

ਲੂਮੀ ਿਵਵਹਾਰਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ- ਸ਼ਾਲੀਨਾ ਬਰਟਰਾਮ, ਐਮਐਸਡਬਲਯੂ, ਐਲਐਚਐਮਸੀ

ਫ਼ੋਨ: (360) 312-2093

*ਿਸਰਫ਼ ਲੂਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬੀਿਲਆਂ ਦੇ ਸਦੱ ਸ
ਐਰਾਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਐਲਐਲਸੀ, 1610 ਗ�ੋਵਰ ਸਟ�ੀਟ #B11, ਿਲੰਡੇਨ

ਫ਼ੋਨ: (425) 200-5593

ਵੈ�ਬ: https://arisewellcounselingservices.com/services
ਵੈ�ਲਸਿਪ�ੰ ਗ ਫੈਿਮਲੀ ਸਰਿਵਿਸਸ, 1900 ਰੇਿਨਅਰ ਐਵੇਨਯੂ ਸਾਉਥ, ਿਸਐਟਲ

*ਲੈ ਸਬੀਅਨ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਲਈ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
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ਫ਼ੋਨ: (206) 826-3050

ਲਾ ਐਸਪਰ�ਜ਼ਾ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵ�, 205 ਡਬਲਯੂ ਸਟਰਿਲੰਗ ਰੋਡ ਸੁਇਟ 108, ਮਾ�ਟ ਵਰਨਨ

ਫ਼ੋਨ: (425) 248-4534 ਵੈ�ਬ: http://www.laesperanzahcs.org/home*ਸਪੈਿਨਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਫੀਿਨਕਸ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਸੇਵਾਵ� 1601 ਈਸਟ ਕਾਲਜ ਵੇਅ, ਮਾ�ਟ ਵਰਨਨ

ਫ਼ੋਨ: (360) 848-8437

ਫੋਲਮੈਨ ਏਜੰ ਸੀ, 910 ਸਾਉਥ ਐਨਾਕੋਰਟੇਸ ਸਟ�ੀਟ, ਬਰਿਲੰਗਟਨ

ਫ਼ੋਨ: (360) 775-1125

ਵੈ�ਬ: https://follmanagency.com/

ਸਵੀਨ�ਿਮਸ਼ ਟ�ਾਇਬ, 17337 ਿਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਡ, ਲਾ ਕੌ ਨਰ

ਫ਼ੋਨ: (360) 466-7307

ਿਸਰਫ਼ ਸਵੀਨ�ਿਮਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬੀਿਲਆਂ ਦੇ ਸਦੱ ਸ

ਬੁਜ਼ਰ
ੁ ਗ� ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ਰ
ੁ ਗ� ਲਈ ਸੇਵਾਵ�
ਫ਼ੋਨ: 1-877-734-6277

ਬਾਲਗ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ�

ਵੈ�ਬ: https://www.dshs.wa.gov/altsa/home-and-community-services/report-concerns-involvingvulnerable-adults
ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਰੀਜਨਲ ਕ� ਸਲ, 600 ਲੇ ਕਵੇ ਡਰਾਇਵ, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਫ਼ੋਨ: (360) 676-6749

ਵੈ�ਬ: https://www.nwrcwa.org/
ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਲੋ ਕਪਾਲ, ਪੋਸਟ ਬੌਕਸ 23699, ਫੈਡਰਲ ਵੇਅ
ਪਿਰਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ

ਫ਼ੋਨ: 1-800-562 -6028

ਫ਼ੋਨ: {360) 738-2500

ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ�, 2219 ਿਰਮਲ� ਡ ਡਰਾਇਵ. ਸੁਇਟ 419, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਫ਼ੋਨ: (360) 812-4940

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ�, 3906 172nd ਸਟ�ੀਟ ਨੌਰਥ ਈਸਟ 100, ਆਰਿਲੰਗਟਨ

ਫ਼ੋਨ: (360) 651-6850

ਸੀਿਨਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, 600 ਲੇ ਕਵੇਅ ਡਰਾਇਵ, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਫ਼ੋਨ: (360) 738-2500

ਨੂੰਕਸੈਕ ਟ�ਾਇਬ Tl’ils'á’altha ਿਵਕਟਮਸ ਔਫ਼ ਕ�ਾਇਮ ਪ�ੋਗਰਾਮ, 5061 ਡੈਿਮੰ ਗ ਰੋਡ, ਡੈਿਮੰ ਗ
ਫ਼ੋਨ: {360) 325-3310

ਵੈ�ਬ: https://nooksacktribe.org/departments/youth-

family-services/tlils-taaaltha-victims-of-crime-program/
ਲੂਮੀ ਿਵਕਟਮਸ ਔਫ਼ ਕ�ਾਇਮ, 2616 ਕ�ੀਨਾ ਰੋਡ, ਬੈਿਲੰਘਮ
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ਫ਼ੋਨ: (360) 312-2015

ਵੈ�ਬ: https://www.lummi-nsn.gov/Website.php?PageID=399 *ਿਸਰਫ਼ ਲੂਮ ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬੀਿਲਆਂ ਦੇ ਸਦੱ ਸ
ਕਲੀਅਰ ਸੀਿਨਅਰ (60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਦੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ), ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਜਸਿਟਸ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਫ਼ੋਨ: 1-888-387-7111
ਵੈ�ਬ: https://nwjustice.org/get-legal-help
ਬੋਲ਼ੇ, ਬੋਲ਼ੇ-ਅੰਨ� , ਸੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਵੱ ਚ ਅਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਿਰਲੇ : 1-800-833-6384

ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੰ ਸਾਧਨ
ਲੌ ਅ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੋਸਟ ਬੌਕਸ 937, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਫ਼ੋਨ: (360) 671-6079

ਵੈ�ਬ: https://lawadvocates.org/
ਵੱ ਟਕੌ ਮ ਿਵਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਸੇਵਾਵ�, 206 ਪ�ੋਸਪੈਕਟ ਸਟ�ੀਟ, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਫ਼ੋਨ: (360) 676-0122

ਵੈ�ਬ: www.whatcomdrc.org
ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਜਸਿਟਸ ਪ�ਾਜੈਕਟ,

ਫ਼ੋਨ: 1-888-201-1014

ਵੈ�ਬ: https://nwjustice.org/home
ਫੈਿਮਲੀ ਲਾਅ ਕੋਰਟ ਫੈਿਸਿਲਟੇਟਰ, 311 ਗ��ਡ ਐਵੇਨਯੂ ਕਮਰਾ 304, ਬੈਿਲੰਘਮ ਫ਼ੋਨ: (360) 778-5563
ਵੈ�ਬ: https://www.whatcomcounty.us/426/Court-Facilitators
ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਵਰੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ�, ਿਨਰਧਾਰਤ ਕ� ਸਲ ਦਾ ਦਫਤਰ, 311 ਗ��ਡ ਐਵੇਨਯੂ ਕਮਰਾ 304
ਫ਼ੋਨ: (360) 778-5564 ਵੈ�ਬ: https://www.whatcomcounty.us/1774/Civil-Protection-Orders
ਵੱ ਟਕੌ ਮ ਅਟਾਰਨੀ ਰੈਫ਼ਰਲ, 110 ਪ�ੌਸਪੈਕਟ ਸਟ�ੀਟ, ਬੈਿਲੰਘਮਅਦਾਲਤ� ਦੇ

ਫ਼ੋਨ: (360) 671-2455

ਦੇ ਵੈ�ਬ: https://courts.wa.gov

ਵਾਿਸ਼ੰ ਗਟਨ ਲੌ ਅ ਸਹਾਇਤਾ
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ਵੈ�ਬ: http://www.washingtonlawhelp.org

ਵੱ ਟਕੌ ਮ ਕਾ�ਟੀ ਸੁਪੀਿਰਅਰ ਕੋਰਟ ਕਲਰਕ, 311 ਗ��ਡ ਐਵੇਨਯੂ ਸੁਇਟ 301

ਫ਼ੋਨ: (360) 778-5560

ਵੈ�ਬ: https://www.whatcomcounty.us/1944/Superior-Court-Clerk

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ
ਬੋਲ਼ੇ, ਬੋਲ਼ੇ-ਅੰਨ� , ਸੁਣਨ ਿਵੱ ਚ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਿਵੱ ਚ ਅਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਿਰਲੇ : 1-800-833-6384
ਲ� ਗੁਵੇਜ਼ ਐਕਸਚ�ਜ, 716 ਈਸਟ ਫੇਅਰਹੈਵਨ ਐਵੇਨਯੂ, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਫ਼ੋਨ: (360) 755-9910

ਵੈ�ਬ: http://www.languageexchangeinc.com/
ਕੈਸਕੇਡ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸੇਵਾਵ�, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਫ਼ੋਨ: (360) 927-4418

ਵੈ�ਬ: https://www.cascadetranslatorservices.com/services

ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ�
ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੌਟਲਾਈਨ, 1-866-363-4276 (866-ENDHARM)
ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ�, 1720 ਐਿਲਸ ਸਟ�ੀਟ, ਸੁਇਟ 100, ਬੈਿਲੰਘਮ ਫ਼ੋਨ: (360) 594-6700
ਲੂਮੀ ਿਵਕਟਮਸ ਔਫ਼ ਕ�ਾਇਮ, 2830 ਕ�ੀਨਾ ਰੋਡ, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਫ਼ੋਨ: (360) 312-2133

ਵੈ�ਬ: https://www.lummi-nsn.gov/Website.php?PageID=435
ਨੂੰਕਸੈਕ ਟ�ਾਇਬ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵ�, 5061 ਡੈਿਮੰ ਗ ਰੋਡ, ਡੈਿਮੰ ਗ

ਫ਼ੋਨ: (360) 306-5090

ਵੈ�ਬ: https://nooksacktribe.org/departments/youth-family-services/
ਿਬ�ਿਗਡ ਕੌ ਿਲੰਸ ਫੈਿਮਲੀ ਸਪੋਰਟ ਸ�ਟਰ, 1231 ਨਾਰਥ ਗਾਰਡਨ ਸਟ�ੀਟ #200, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਫ਼ੋਨ: (360) 734-

4616
ਵੈ�ਬ: https://www.brigidcollins.org/
ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਕ� ਸਲ, 1111 ਕਾਰਨਵੈ�ਲ ਐਵੇਨਯੂ, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਫ਼ੋਨ: (360) 734-5121

ਵੈ�ਬ: https://www.oppco.org/
30T

ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਯੂਥ ਸੇਵਾਵ�, 108 ਪ�ਾਸਪੈਕਟ ਸਟ�ੀਟ, ਬੈਿਲੰਘਮ

ਵੈ�ਬ: https://www.nwys.org/
7/ 2021 ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ

ਫ਼ੋਨ: (360) 734-9862

