Пільговий проїзний квиток на рік
Свобода пересування громадським транспортом

Клієнти, які беруть участь у будь-якій із шести державних програм виплати грошової допомоги, мають
право на пільговий проїзний квиток на рік і можуть подати заявку на його отримання в одному з офісів
зі списку праворуч.
Власники картки та проїзного квитка можуть їздити в транспортних засобах служб King County Metro і Sound
Transit безкоштовно до дванадцяти місяців.
Умови отримання пільгового проїзного квитка на рік
Проживання в округах King, Pierce або Snohomish
Участь у будь-якій із наведених нижче державних програм
виплати грошової допомоги:
1. Temporary Assistance for Needy Families (TANF, «Програма
тимчасової допомоги нужденним сім’ям») або State Family
Assistance (SFA, «Програма державної допомоги сім’ям») 2
2. Pregnant Women Assistance (PWA, «Програма допомоги
вагітним жінкам»); винятки: Special Supplemental Nutrition
Program for Women, Infants, and Children (WIC, «Спеціальна
додаткова програма харчування для жінок, немовлят і дітей»)
і Pregnancy Medical («Програма медичної допомоги вагітним
жінкам»)
3. Refugee Cash Assistance (RCA, «Програма грошової допомоги
біженцям»)
4. Supplemental Security Income (SSI, «Програма додаткового
соціального прибутку»)
5. Aged, Blind, or Disabled (ABD, «Програма допомоги літнім,
незрячим і людям з обмеженими можливостями»)
6. Housing and Essential Needs (HEN, «Програма надання житла
та задоволення базових потреб»)
Клієнти, які мають право на пільговий проїзний квиток на рік,
можуть подати заявку у кілька способів. (Щоб мінімізувати
поширення COVID-19, ми рекомендуємо подати заявку
в телефонному режимі. У разі потреби наші співробітники
готові надати допомогу в офісі.)
Якщо ви не берете участь у жодній із шести державних
програм виплати грошової допомоги, але вважаєте, що маєте
на це право, телефонуйте до центру DSHS Customer Service
Center за номером 877-501-2233.

Подача заявки на пільговий проїзний
квиток на рік не здійснюється в King
County’s Pass Sales Office (Офіс продажу
проїзних квитків King County).
Department of Social and Health Services
(DSHS), Customer Service Center
877-501-2233, понеділок — п’ятниця
8:00–17:00
Public Health – Seattle and King County
Community Health Access Program (CHAP) Line
800-756-5437, понеділок — п’ятниця
8:00–17:00 (перерва: 13:00–14:00)
Catholic Community Services
Randolph Carter Center
100 23rd Ave S, Seattle, WA 98144
Графік роботи: понеділок, п’ятниця
9:00–16:00; середа 9:00–12:00
Federal Way Public Health Storefront
1640 S 318th Pl, Federal Way WA 98003
Графік роботи: понеділок, вівторок, четвер
10:00–18:00; середа 11:00–20:00; субота
10:00–15:00
ORCA LIFT Office
201 S. Jackson St., Seattle, WA 98104;
Понеділок, середа та четвер:
8:30–16:30 (перерва з 13:00 до 14:00)
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Додаткова інформація: reducedfares@kingcounty.gov; 206-477-4200; kingcounty.gov/SubsidizedAnnualPass

