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Якщо ви не зареєстровані в   жодній із цих шести програм штату з виплати грошової 
допомоги, але вважаєте, що можете мати на це право, зателефонуйте в центр 
обслуговування клієнтів Департаменту соціального обслуговування та охорони здоров’я 
(Department of Social and Health Services, DSHS) за номером 877-501-2233.

Власники пільгового проїзного квитка на рік можуть безкоштовно користуватися 
послугами Metro та Sound Transit в окрузі King County. Квиток дійсний протягом 
дванадцяти місяців.

Відповідність критеріям 
• Ви проживаєте в окрузі King, Pierce або Snohomish. 
• Ви наразі зареєстровані в одній із перелічених нижче програм штату з виплати грошової допомоги.

1  Тимчасова допомога для малозабезпечених сімей (Temporary Assistance for Needy Families, TANF) або 
Програма допомоги штату для сімей (State Family Assistance, SFA). 

2  Допомога для вагітних жінок (Pregnant Women Assistance, PWA) (але не Програма харчування для 
жінок, немовлят і дітей (Women, Infants and Children Nutrition Program, WIC) і не програма медичного 
обслуговування для вагітних).

3  Грошова допомога для біженців (Refugee Cash Assistance, RCA). 

4  Додатковий соціальний дохід (Supplemental Security Income, SSI) (але не дохід від соціального 
забезпечення).

5  Допомога людям похилого віку, незрячим і людям з інвалідністю (Aged, Blind, Disabled, ABD). 

6  Допомога на житло та базові потреби (Housing and Essential Needs, HEN) (але не допомога 
Департаменту житлового господарства й міського розвитку (Department of Housing and Urban 
Development, HUD)).
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За можливості зареєструйтеся за телефоном — кількість особистих прийомів 
обмежена. Реєстрація не здійснюється в офісі з продажу проїзних квитків Metro.

Зареєструйтеся, відвідавши один із 
зазначених нижче офісів.
ORCA LIFT/Офіс із питань охорони здоров’я 
201 S Jackson St, Seattle, WA 98104 
• З понеділка до четверга: з 8:30 до 16:30 (перерва 

з 13:00 до 14:00) 
• П’ятниця: офіс не працює 
• Друга та четверта субота місяця: з 10:00 до 14:00 

(крім святкових вихідних) 

Центр охорони здоров’я Federal Way
1640 S 318th Pl, Federal Way, WA 98003 
• З понеділка до четверга: з 8:30 до 17:30 
• П’ятниця: офіс не працює 
• Перша, третя і п’ята субота місяця: з 10:00 до 

14:00 (крім святкових вихідних) 

Catholic Community Services 
Центр Randolph Carter
100 23rd Ave S, Seattle, WA 98144 
• У понеділок і п’ятницю: з 9:00 до 16:00 
• Середа: з 9:00 до 12:00 

Зареєструйтеся, 
зателефонувавши в одну із 
зазначених нижче установ.
Управління охорони здоров’я міста 
Seattle і округу King County, Програма 
доступності системи охорони здоров’я 
800-756-5437
З понеділка до п’ятниці: з 8:00 до 17:00 
(перерва з 13:00 до 14:00)

Департамент соціального обслуговування 
та охорони здоров’я (DSHS)) 
Центр обслуговування клієнтів
877-501-2233
З понеділка до п’ятниці: з 8:00 до 17:00

Catholic Community Services 
206-960-1582 
З понеділка до п’ятниці: з 9:00 до 16:00
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