
تصريح دخول سنوي مدعوم 
الحرية واإلمكانيات من خالل النقل

تاريخ التنقيح: 1 تشرين األول/ نوفمبر 22

عندما يكون ذلك ممكًنا، يرجى التسجيل عبر الهاتف - تتوفر المواعيد الشخصية المحدودة وجًها 
.Metro لوجه. ال يمكنك التسجيل في مكتب مبيعات تصاريح الدخول التابع إلدارة النقل العام

ذا لم تكن مسجالً فيأحد برامج المساعدات 
النقدية الستة المؤهلة التابعة للوالية ولكنك 
تعتقد أنك قد تكون مؤهالً، فاتصل بمركز 

 خدمة عمالء DSHS على الرقم
877-501-2233 

يمكن للعمالء استخدام تصاريح الدخو السنوية 
المدعومة الخاصة بهم لركوب وسائل النقل العام 

Metro لمقاطعة King County وخدمات 
 Sound Transit مجاًنا. وتنتهي صالحيته 

بعد اثني عشر شهًرا.

األهلية
قم بالتسجيل شخصًيا
في أحد هذه المكاتب:

ORCA LIFT/Public Health Office
 S Jackson St, Seattle, WA 98104 201
  من االثنين إلى الخميس: من 8:30 صباًحا إلى 

4:30 مساًء )اإلغالق من 1 إلى 2 ظهًرا( 
 الجمعة: المكتب يكون مغلًقا 

السبت الثاني والرابع من الشهر: من 10 صباًحا 
إلى 2 مساًء )باستثناء عطالت نهاية األسبوع( 

 Federal Way Public Health
Storefront

 S 318th Pl, Federal Way, WA 1640
98003

من االثنين إلى الخميس: من 8:30 صباًحا إلى 
5 مساًء 

الجمعة: المكتب يكون مغلًقا 
السبت األول والثالث والخامس من الشهر: من 

10 صباًحا إلى 2 مساًء )باستثناء عطالت نهاية 
األسبوع(  

خدمات المجتمع الكاثوليكي 
 Catholic Community Services

 Randolph Carter Center
23rd Ave S, Seattle, WA 98144 100
االثنين والجمعة: من 9 صباًحا إلى 4 مساًء 

األربعاء: من 9 صباًحا إلى 12 ظهًرا 

قم بالتسجيل عن طريق االتصال 
بأحد هذه المكاتب:

برنامج الوصول إلى الصحة المجتمعية التابع 
 King للصحة العامة — في سياتل ومقاطعة

800-756-5437
من االثنين إلى الجمعة: من 8 صباًحا إلى 5- مساًء 

)اإلغالق من 1 إلى 2 ظهًرا( 

وزارة الخدمات االجتماعية والصحية 
  )DSHS(

مركز خدمة العمالء
 877-501-2233 

من االثنين إلى الجمعة: من 8 صباًحا إلى 5 مساًء

خدمات المجتمع الكاثوليكي 
Catholic Community Services

206-960-1582
من االثنين إلى الجمعة: من 9 صباًحا إلى 4 مساًء

للمزيد من المعلومات
reducedfares@kingcounty.gov

206-477-4200
kingcounty.gov/SubsidizedAnnualPass
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تعيش في مقاطعة Kingأو Pierce أو 
 .Snohomish

أنت مشترك حالًيا في أحد برامج اإلعانات 
النقدية التابعة للوالية التالية:

 أنت مشترك حالًيا في أحد برامج اإلعانات 
النقدية التابعة للوالية التالية:

المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة 
)TANF( / مساعدة األسرة من الوالية 

 )SFA(

 )PWA( مساعدة النساء الحوامل
)بخالف برنامج التغذية التكميلية الخاصة 

للنساء والرضع واألطفال )WIC( أو 
 )Pregnancy Medical

 )RCA( المساعدة النقدية لالجئين

دخل الضمان التكميلي )ليس دخل الضمان 
االجتماعي( 

برنامج المسنين والمكفوفين والمعاقين 
 )ABD(

 )HEN( اإلسكان واالحتياجات األساسية
))HUD( ليس اإلسكان والتنمية الحضرية(

Arabic


