کمک مالی هزینه عبور ساالنه

آزادی و امکانات از طریق راه عبور و مرور
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مشتریانی که در یکی از شش برنامه مزایای دولتی ثبت
نام کرده اند ،واجد شرایط دریافت مجوز کمک مالی هزینه
عبور ساالنه هستند و می توانند در یکی از مکان های
سمت راست ثبت نام کنند .دارندگان کارت میتوانند از
 Metro King Countyو خدمات Sound Transit
بدون برداخت هیچگونه هزینه برای عبور برای مدت دوازده
ماه استفاده کنند.

مشتریان واجد شرایط تشویق میشوند تا از طریق تلیفن ثبت نام کنند .ثبت نام های
حضوری محدود نیز موجود است .ثبت نام در اداره فروشات  Metroممکن نیست—
برای گزینه های ثبت نام تلیفنی و حضوری به پایین مراجعه کنید.

معیار های شمولیت
• بود و باش در شهر  ,Pierce, Kingیا .Snohomish
• ثبت انم فعلی در یکی از برنامه های مفاد پولی دولتی زیر
Assistance for Needy Families (TANF) 1
( Temporaryکمک موقتی برای فامیل های نیازمند)/
)State Family Assistance (SFA
(کمک های فامیلی دولتی)
Pregnant Women Assistance (PWA) 2
(کمک بارداری برای خانم های باردار)
(نه )Women, Infants, and Children (WIC
(خانم ها ،نوزادان و کودکان) یا
( Pregnancy Medicalطبابت بارداری))
Refugee Cash Assistance (RCA) 3
(کمک های پولی مهاجرین)
Supplemental Security Income (SSI) 4
(درآمد تضمینی تکمیلی)
(نه Social Security Income
(درآمد تامین اجتماعی))
Aged, Blind, or Disabled (ADB) 5
(سالخورده ،نابینا ،و یا معیوب)
Housing and Essential Needs (HEN) 6
(خانه و نیازهای ضروری)
(نه )Urban Development (HUD
( Housing andخانه و توسعه شهری))

برای معلومات بیشتر:
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ثبت نام از طریق تلیفن یا استفاده از یکی
از گزینه های زیر:

بخاطر ثبت نام حضوری در یکی از مکان های
ذکر شده ثبت نام کنید:

ثبت نام تلیفنی بهترین گزینه برای کاهش
انتشار ویروس  COVID-19میباشد.

ساعات و مکان های خدمات حضوری با توجه به
شرایط  COVID-19ممکن است تغیر کند.

Public Health—Seattle & King
County Community Health
Access Program
(برنامه دسترسی به صحت مردم)
800-756-5437
دوشنبه-جمعه  8:00صبح -5:00بعد از
ظهر ( 1:00-2:00بسته میباشد)

اداره خدمات صحیORCA LIFT/
201 S Jackson St, Seattle, WA
98104
دوشنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه 8:30صبح4:30-
بعد از ظهر (ساعت  1:00-2:00بعد از ظهر
بسته میباشد)

Department of Social and
)Health Services (DSHS
مرکز خدمات مشتریان
877-501-2233
دوشنه-جمعه  8:00صبح 5:00-بعد از
ظهر
Catholic Community
Services
206-960-1582
دوشنبه-جمعه  9:00صبح 4:00-بعد از
ظهر

reducedfares@kingcounty.gov
206-477-4200
kingcounty.gov/SubsidizedAnnualPass

مقابل Federal Way Public Health
1640 S 318th Pl, Federal Way, WA
98003
دوشنبه ،سه شنبه و پنجشنبه  10:00صبح6:00-
بعد از ظهر چهارشنبه 11:00صبح 8:00-بعد از
ظهر شنبه  10:00صبح 3:00-بعد از ظهر
Catholic Community Services
Randolph Carter Center
100 23rd Ave S, Seattle, WA 98144
دوشنبه و جمعه 9:00صبح4:00-بعد از ظهر
چهارشنبه 9:00صبح12:00-بعد از ظهر

اگر شما در یکی از شش برنامه کمک نقدی دولتی واجد شرایط ثبت
نام نکرده اید اما فکر می کنید که شاید واجد شرایط باشید ،به مرکز
خدمات مشتریان
)Department of Social and Health Services (DSHS
(اداره خدمات اجتماعی و صحی)
تماس بگیرید 877-501-2233

