
  کلنی سبسایډي پاس
د ترانزیت له الرې آزادي او شونتیاوې

بیا وکتل شو: 2022 کال، نومبر 1

 که یې امکان وي، نو د ټلیفون له الرې نوم لیکنه وکړئ ــــ محدودې حضوري لیدنې د السرسي
پاس د خرڅالو په دفتر کې نوم لیکنه وکړئ Metro وړ دي. تاسو نشئ کوالی د

 که چېرته تاسو د شپږو ایالتي پر شرایطو
 برابرو د نغدي مرستې پروګرامونو څخه

 د کوم یوه لپاره نوم لیکنه نه وي کړې
 د پیرودونکو د خدمتونو DSHS ، نو د
 مرکز ته په 2233-501-877 شمېره

.زنګ ووهئ

 متقاضیان کوالی شي له خپل کلني سبسایډي
 او Metro کاونټي په King پاس څخه د
Sound Transit خدمتونو کې په وړیا 

 ډول سپرېدو کې ګټه واخلي. د دې د اعتبار
.موده په دولس میاشتو کې پای ته رسېږي

  پر شرایطو برابروالی
 له دې دفترونو څخه په یوه کې

په حضوري بڼه نوم لیکنه
وکړئ 

ORCA LIFT/دفتر صحت عامه  
S Jackson St, Seattle, WA 98104

 دوشنبه-پنجشنبه: از 8:30 صبح4:30- عصر.
 ))از ساعت 2-1 بعد از ظهر بند می باشد

 جمعه: دفتر بسته است 
 شنبه دوم و چهارم ماه: از 10 صبح2- بعد از

 ظهر. )به جز روزهای رخصتی که در  دو
)روز آخر هفته واقع می شود

 )األسبوع
مقابل ویترین صحت عامه فدرال وی

1640 S 318th Pl, Federal Way, WA 
98003

 دوشنبه-پنجشنبه:  از 8:30 صبح5-   
 .عصر

 جمعه: دفتر بسته است 
 شنبه اول، سوم و پنجم ماه: از 10 صبح2- بعد
 از ظهر. )به جز روزهای رخصتی که در  دو

)روز آخر هفته واقع می شود
 خدمات جامعه کاتولیک

Randolph Carter  مرکز خدمات مشتریان
100 23rd Ave S, Seattle, WA 98144

دوشنبه و جمعه: از 9 صبح4- عصر  
چهارشنبه: از 9 صبح12- ظهر

 

 یو له الندې ادارو ته په زنګ
  وهلو سره نوم لیکنه وکړئ

 کاونټي د Seattle & Kingعامه روغتیا ــ د
 ټولنې د روغتیایي السرسي پروګرام

800-756-5437
 دوشنبه – جمعه: د سهار له 8 څخه د مازدیګر تر

5 بجو پورې )د غرمې په 1–2 بجو بند وي
 د ټولنیزو او روغتیایي خدمتونو ریاست

(DSHS)
مرکز خدمات مشتریان

877-501-2233  
 دوشنبه – جمعه: د سهار له 8 څخه د مازدیګر تر

5 بجو پورې )د غرمې په 1–2 بجو بند وي

Community Services  
206-960-1582

 دوشنبه – جمعه: د سهار له 9 څخه د مازدیګر تر
4 بجو پورې

برای معلومات بیشتر
reducedfares@kingcounty.gov

206-477-4200
kingcounty.gov/SubsidizedAnnualPass
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تاسو په Pierce, King یا 
Snohomish ایالت کې اوسېږئ. 

تاسو له دغو څخه د یوه ایالت د 
نغدي امتیازاتو د پروګرامونو لپاره 

نوم لیکنه کړې وي:
د اړمنو کورنیو لپاره موقتي مرسته 
)TANF(/ د ایالت د کورنیو مرسته 

 )SFA(
له امید واره ښځو سره د مرستې 

پروګرام )PWA )WIC یا د 
امیدوارۍ طبي نه( 

 )RCA( د کډوالۍ نقدي مرسته
د خوندیتوب بشپړوونکی عاید 

)SSI( )د ټولنیز خوندیتوب عاید نه( 
لوړ عمر لرونکي، نابینا یا معلولیت 

 )ABD( لرونکي
د استوګنځي لومړنۍ اړتیاوې 

)HEN( )د استوګنې او ښاري 
))HUD( پراختیا نه

Pashto
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