سبسایډي کلني پاس

د سفر له الرې ازادي او امکانات
ستاسو نوي سبسایډي شوي کلني پاس ته ښه
راغالست .دا  12میاشتنی پاس به ستاسو د
کرایې  100%سلنه په ټوله سیمه کې په ټاکلي
سفر کې تادیه کړي.

ایا زه څنګه سواری وکړم؟

خپل  ORCAکارډ د سپریدو لپاره

 Aلکه څنګه چې تاسو په بس کې سپاره یاست ،خپل  ORCAکارت د
کارت لوستونکی کې ټایپ کړئ

A

 Bد  ,Link light rail, RapidRideد Sounder commuter
 ,trainاو د  Seattle Streetcarته د سپریدو مخکې ،د پلیټ
فارم بهر /په ژیړ کارت لوستونکي باندې خپل  ORCAکارت ټایپ
کړئ .کله چې تاسو د  Linkڅخه وځئ او  ،Sounderنو د سفر
بشپړولو لپاره خپل  ORCAکارت بیا ټایپ کړئ

B

C

 Cکله چې د  Water Taxiته سپریږئ ،نو د Seattle Center
 Monorailته د  ،Via to Transitاو د  ،Trailhead Directد
بارولو اجنټ یا کیشیر به ستاسو کارت سکین کړي

ایا زه څنګه په خپل  E-purseکې پیسې
اضافه کړم؟

ایا زه څنګه په نورو سفري سیسټمونو کې سواری کولی شم؟
ستاسو سبسایډي کلنۍ پاس به یوازې ستاسو کرایه په ځینې سفري سیسټمونو کې وپوښي (په شاته
مخ کې چارټ وګورئ) .په نورو سیسټمونو کې د سواری لپاره ،تاسو اړتیا لرئ چې خپله کرایه
ورکړئ .د تادیه کولو ترټولو اسانه الر ستاسو د  ORCAکارډ سره ده .ډاډه اوسئ چې خپل
 E-purseد سفر دمخه د پیسو سره بار کړئ.

 1د پیرودونکي خدماتو مرکز کې
 2په یو  ORCAټکټ پلورونکی ماشین کې
 3په  orcacard.comکې

ایا یو ای پرس ()E-purseڅه شی دی؟

 4پدې زنګ وهلو6722-988-888

یو ( E-purseبرقی پرس یا بټوه) ستاسو په  ORCAکارت کې پیسې ذخیره کوي ترڅو ستاسو د
سفر کرایه وروسته تادیه کړي E-purse .فنډونه پای ته نه رسیږئ .لږترلږه  5$او تر ټولو زیات
 $300ډالرو پورې واچوئ.

1

2

 5په غوره پرچون پلورونکو کې
(د بشپړ لیست لپاره  orcacard.comوګورئ)

3

4

5

ایا زه څه سواری کولی شم؟
 سلنه ستاسو د سبسایډ شوي100% کرایه
کلني پاس لخوا تادیه کیږي

King County Metro buses

RapidRide

Access

Trailhead Direct

Via to Transit

King County Water Taxi

Seattle Center Monorail

Seattle Streetcar

Sound Transit express buses

Link light rail

Sounder commuter train

ایا مرستې ته اړتیا لرئ؟ خپل سبسایډي کلنۍ پاس مو ورک کړئ؟ ایا نورې پوښتنې لرئ؟
¿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?

reducedfares@kingcounty.gov
206-477-4200

kingcounty.gov/SubsidizedAnnualPass

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

هل تحتاج إلى مساعدة؟ هل فقدت التصريح السنوي المُدعَّم الخاص بك؟ هل لديك أي أسئلة؟
እርዳታ ያስፈልጎታል?አመታዊ የድጋፍ ማለፊያዎን አጡ?ተጨማሪ ጥያቄዎች አሉዎት?
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