
تکت سوبسیدی ساالنه
آزادی و امکانات در طول ترانسپورت

به تکت سوبسیدی ساالنه جدید خود، خوش 
آمدید. این تکت 12-ماهه %100 کرایه شما 

را در ترانسپورتهای منتخب در کل منطقه، 
پرداخت خواهد کرد.

چطور به E-purseخود پول اضافه کنم؟
در یک مرکز خدمات مشتریان  1

 ORCA در یک ماشین فروش تکت  2
orcacard.com در  3

تماس با 6722-988-888  4
در خرده فروشندگان منتخب  5

)مشاهده orcacard.com برای لیست کامل(

چطور سوار چه شوم؟
آهسته ORCA کارت خود را به بورد بزنید

الف. زمانی که سوار بس می شوید، ORCA کارت خود را   A
آهسته به کارت خوان داخل بزنید

Link light rail ، Rapid� ب. پیش از سوار شدن قطار سبک  B
 ،Sounder، Seattle Streetcar قطار مسافری Ride
کارت ORCA خود را روی کارت خوان زرد بیرون/روی 

 ، Sounder و Link پلتفورم بزنید. زمانی که خارج می شوید
دوباره ORCA کارت را برای کامل کردن سفر بزنید

 Water Taxi ، Access، Seattle پ. در زمان سوار شدن  C
 Trailhead و ،Center Monorail، Via to Transit

Direct، خدمه شارژ کننده یا صندوق دار کارت شما را اسکن 
خواهند کرد.

چطور سوار دیگر سیستم های ترانسپورت شوم؟
 تکت سوبسیدی ساالنه تان تنها کرایه شما در سیستم های ترانسپورت مشخص را پوشش می
 دهد )چارت پشت صفحه را مشاهده کنید(. برای سوار شدن در سیستم های دیگر، شما باید
 کارت است. مطمئن ORCA کرایه خود را پرداخت کنید. ساده ترین روش برای پرداخت

.خود را پیش از سفر شارژ پولی می کنید E�purse شوید

E-purseچیست؟
یک E-purse )بکسگی الکترونیکی( پول را در ORCA کارت شما ذخیره کرده تا بعدتر 

کرایه ترانسپورت خود را پرداخت کنید. پول های E-purse منقضی نمی گردد. حداقل $5 و 
حداکثر 300$ شارژ کنید.
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https://orcacard.com/ERG-Seattle/p1_001.do
https://orcacard.com/ERG-Seattle/p1_001.do


Link light rail

Seattle Center Monorail

Trailhead DirectAccessRapidRide

چه چیز می توانم سوار شوم؟
 کرایه %100 پرداخت شده توسط تکت

سوبسیدی ساالنه تان

کمک ضرورت دارید؟ تکت سوبسیدی ساالنه خود را گم کرده اید؟ سواالت دیگری دارید؟
¿Necesita ayuda? ¿Perdió su pase anual de transporte? ¿Tiene alguna otra pregunta? 
需要幫助嗎？丟失了您的補貼年票？有更多疑問嗎？ 
Quý vị cần được trợ giúp? Quý vị làm mất vé năm được trợ cấp của mình? Quý vị có thêm câu hỏi? 

Потрібна допомога? Загубили пільговий проїзний білет на рік? Є інші запитання?
Ma u baahan tahay caawimaad? Makaa dhumay kaarka qiimo dhimista adeegyadaada?  
Su’aalo dheeraad ah ma qabtaa?

Нужна помощь? Утерян льготный проездной билет на год? Есть еще вопросы? 

도움이 필요하신가요?보조금을 지급받는 연간 패스를 분실하셨나요?추가 문의 사항이 있으신가요?

م الخاص بك؟ هل لدیك أي أسئلة؟ هل تحتاج إلى مساعدة؟ هل فقدت التصریح السنوي الُمدعَّ

እርዳታ ያስፈልጎታል?አመታዊ የድጋፍ ማለፊያዎን አጡ?ተጨማሪ ጥያቄዎች አሉዎት?

reducedfares@kingcounty.gov

206-477-4200

kingcounty.gov/SubsidizedAnnualPass
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Via to Transit King County Water Taxi Seattle Streetcar

Sound Transit express buses Sounder commuter train
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