تمویل شوی کلني جواړ

د ترانزت له الرې خپلواکي او امکانات

Revised: 1/28/2022

هغه پیرودونکي چې د دولتي ګټو په شپږو برنامو کې نوم
لیکنه کړی وي د سبسایډ ېا تمویل شوي کلني جواز لپاره
وړ دي او کولی شي په ښي اړخ کې یو ځای کې نوم لیکنه
وکړي .کارت لرونکي کولی شي سپارلۍ وکړي
خدمتونه  Sound Transitاو King County Metro
پرته له کوم لګښت څخه تر دولسو میاشتو پورې د دوی
پاس وکاروي.

هغه پیرودونکي چې د دولتي ګټو په شپږو برنامو کې نوم لیکنه کړی وي د سبسایډ ېا تمویل
شوي کلني جواز لپاره وړ دي او کولی شي په ښي اړخ کې یو ځای کې نوم لیکنه وکړي.
 Sound Transitاو  King County Metroکارت لرونکي کولی شي سپارلۍ وکړي
خدمتونه پرته له کوم لګښت څخه تر دولسو میاشتو پورې د دوی پاس وکاروي.

وړتیا
• څوک چې  ,Pierce ,Kingیا  Snohomishکاونټي
کې ژوند کوي.
• د الندې دولتي نغدو ګټو برنامو څخه یو کې اوسنی نوم
لیکنه کړې وي:
Assistance for Needy Families (TANF) 1
( Temporaryله اړمنو کورنیو سره لنډمهاله مرسته)/
)State Family Assistance (SFA
(له کورنۍ سره د اېالت مرسته)
Pregnant Women Assistance (PWA) 2
(د امیندواره مېندو لپاره مرسته)
(نه )Women, Infants, and Children (WIC
(ښځې ،کوچني او ماشومان) یا
Pregnancy Medical
Refugee Cash Assistance (RCA) 3
(د کډوالو سره نغده مرسته))
Supplemental Security Income (SSI) 4
(اضافي امنیتي عاید )
(نه Social Security Income
(د ټولنیز امنیت عاید))
Aged, Blind, or Disabled (ADB) 5
(زوړ ،ړوند او معیوب )
Housing and Essential Needs (HEN) 6
(کور او اړینې اړتیاوې)
(نه )Urban Development (HUD
( Housing andکور جوړونه او ښاري پراختیا))

د ال زیاتو معلوماتو لپاره:

Sub Annual Pass Cust Handout_DC-1-28-2022_PA

د الندې انتخابونو څخه یو په کارولو سره د په لست شوي ځایونو کې په شخصي توګه نوم
لیکنه وکړئ:
تلیفون له الرې نوم لیکنه وکړئ:
د تلیفون نوم لیکنه د  COVID-19خپریدو
کمولو لپاره غوره انتخاب دی.

د شخصي خدماتو لپاره ساعتونه او ځایونه د
 COVID-19شرایطو سره د بدلون تابع دي.

Public Health—Seattle & King
County Community Health
Access Program
(د عامې روغتیا  -سیټل او کینګ کاونټيد
ټولنې روغتیا ته د السرسي پروګرام)
800-756-5437
دوشنبه – جمعه د سهار له  8:00څخه تر
 5:00بجو (د ماسپښین  1:00څخه تر
 2:00بجو پورې تړل کیږي)

/ORCA LIFTد عامې روغتیا ریاست
201 S Jackson St, Seattle, WA 98104
دوشنبه ،چهارشنبه او پنجشنبه د سهار له  8:30بجو
څخه تر  4:30بجو پورې (د ماسپښین له 1:00
څخه تر  2:00پورې تړل کیږي)

Federal Way Public Health
د پلورنځي مخه
1640 S 318th Pl, Federal Way, WA
98003
 Department of Social and Healthدوشنبه ،سه شنبه او پنجشنبه د سهار له 10:00
بجو څخه تر  6:00بجو پورې چهارشنبه د سهار له
)Services (DSHS
 11:00څخه تر  8:00بجو پورې شنبه د سهار له
د پیرودونکو خدماتو مرکز 877-501-
 10:00بجو څخه تر  3:00بجو پورې)
2233
دوشنبه – جمعه د سهار له  8:00بجو څخه
Catholic Community Services
تر  5:00بجو پورې
Randolph Carter Center
100 23rd Ave S, Seattle, WA 98144
Catholic Community Services
دوشنبه او جمعه د سهار له  9:00څخه تر 4:00
206-960-1582
بجو چهارشنبه د سهار له  9:00څخه تر 12:00
دوشنبه – جمعه د سهار له  9:00بجو څخه
بجو پورې
تر  4:00بجو پورې

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

که تاسو د شپږو وړ دولتي نغدو ګټو برنامو څخه یو کې نوم لیکنه نه
وي کړی مګر فکر کوئ چې تاسو وړتیا لرئ ،زن.ګ ووهئ
)Department of Social and Health Services (DSHS
(د ټولنیز او روغتیا اداره)
پیریدونکو خدمت مرکز ته په 877-501-2233

