
 مساعده گذرنامه ساالنه
آزادی و امکانات از طریق ترانزیت

تجدید نظر شده در: 1 نومبر 2022

اگر شما  در  یکی از شش برنامه های 
واجد شرایط امتیاز پول نقد ایالتی ثبت نام 

 نکرده باشید، با خدمات مشتریان 
DSHS با شماره 877-501-2233 

تماس بگیرید.

متقاضیان میتوانند گذرنامه ساالنه مساعده شده 
 King County خویش را برای سفر در

 Sound Transit و خدمات Metro
بصورت رایگان استفاده نمایند. این بعد از 

دوازده ماه منقضی میشود.

واجدیت شرایط 
در یکی از دفاتر ذیل ثبت نام 

حضوری کنید:
ORCA LIFT/دفتر صحت عامه 

                                               
دوشنبه-پنجشنبه: از 8:30 صبح-4:30 عصر. 

)از ساعت 1-2 بعد از ظهر بند می باشد( 
 جمعه: دفتر بسته است 

 شنبه دوم و چهارم ماه: از 10 صبح-2 بعد 
از ظهر. )به جز روزهای رخصتی که در  دو 

 روز آخر هفته واقع می شود(

مقابل ویترین صحت عامه فدرال وی
 S 318th Pl, Federal Way, WA 1640

98003
دوشنبه-پنجشنبه:  از 8:30 صبح-5 عصر

جمعه: دفتر بسته است 
 شنبه اول، سوم و پنجم ماه: از 10 صبح-2 

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

 
خدمات جامعه کاتولیک 

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

 دوشنبه و جمعه: از 9 صبح-4 عصر
چهارشنبه: از 9 صبح-12 ظهر

 

توسط تماس گرفتن با یکی از 
دفاتر ذیل ثبت نام کنید:

برنامه دسترسی صحت عامه—سیاتل و کینک 
 Seattle & King کاونتی

800-756-5437
دوشنبه-جمعه: از 8 صبح – 5 عصر. )از ساعت 

1-2 بعد از ظهر بند می باشد(

 )DSHS(اداره خدمات اجتماعی و صحی
مرکز خدمات مشتریان

 877-501-2233 
دوشنبه-جمعه: از 8 صبح – 5 عصر.ً

خدمات جامعه کاتولیک 
206-960-1582

دوشنبه-جمعه: از 9 صبح4- عصر.ً

برای معلومات بیشتر
reducedfares@kingcounty.gov

206-477-4200
kingcounty.gov/SubsidizedAnnualPass
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شما در Pierce, King  یا  
Snohomish County  زندگی 

می کنید.
شما در حال حاضر برای یکی از 

برنامه های مزایای نقدی این ایالت 
ثبت نام نموده اید:

کمک مؤقتی برای خانواده 
های نیازمند )TANF(/ کمک 

 )SFA( خانوداگی ایالتی
 فراهم اوری کمک برای خانم 

های حامله )PWA( که)WIC یا 
حامله داری طبی نباشد(

 )RCA( کمک پول نقد مهاجرین
عاید تکمیلی امنیت )SSI( )که 

عاید امنیت اجتماعی نباشد(
 )ABD( مسن، نابینا یا معلول

مسکن و نیاز های اساسی )شامل 
 )HUD( مسکن و انکشاف شهری

نباشد(

 201 S Jackson St, Seattle,  
WA 98104 

Dari

هر زمانیکه ممکن باشد، لطفاً از طریق تیلیفون ثبت نام کنید—مالقات های محدود حضوری قابل 
دسترس اند. شما در دفتر فروشات گذرنامه های میترو ثبت نام کرده نمی توانید.


