
 

 

Alternative 
formats available

206-477-6066 
WA Relay: 711

WOF_ Amharic_DC_7-2021

ካርድዎን በሚከተሉት ላይ 
መጠቀም ይችላሉ*፦

ፈጣን ጀልባ

SOUNDER ባቡር

የውሀ ላይ ታክሲ

የመንገድ ላይ መኪና

LINK ቀላል ባቡር

ባስ*

የስቴት ጀልባ*

ባቡር (ሞኖሬል)

*Pierce መሸጋገሪያ እና Washington ስቴት 
ጀልባዎች የ ORCA LIFT ክፍያ የላቸውም፡፡

ከጥሬ ገንዘብ ይልቅ  
ORCA ይያዙ
በአውቶብስ ፣ በባቡር ወይም በጀልባ 
ሲሳፈሩ በቀላሉ የ ORCA ካርድዎን 
መታ ያድርጉ እና ገንዘብዎን 
ይቆጥቡ፡፡ ቀላል ፣ ንኪኪ የሌለው 
እና በአብዛኛዎቹ Puget Sound 
አካባቢ መሸጋገሪያ ላይ የሁለት ሰዓት 
ጉዞን ያካትታል። እንደውም የቅናሽ 
ክፍያ ORCA ካርድ ክፍያዎትን ከ  
45% እስከ 60% ይቀንሳል፡፡

kingcounty.gov/WhichORCAFare 
206-553-3000

በሽግግር ወቅት እስከ 60% ድረስ ይቆጥቡ ፡፡ ብቁ መሆንዎን ይመልከቱ ፡፡
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ORCA LIFT ወጣት አረጋዊ አካል ጉዳተኛ አዋቂ 

የእርስዎ ORCA አማራጮች

የሚከተሉትን ከሆኑ፡ ዝቅተኛ ገቢ ባለው 
ቤተሰብ ውስጥ1 

ወጣት እድሜ ከ 6-183 65 ወይም ከዚያ በላይ 
ዕድሜ አረጋዊ 

አካል ጉዳተኛ ሰው 
ወይም Medicare ያለው 

የጎልማሳ እድሜ ከ 19-64 

ለዚህ ORCA ካርድ ብቁ ሊሆኑ 
ይችላሉ 

ORCA LIFT2 ORCA ወጣት አረጋዊ RRFP (በክልል 
የተቀነሰ ዋጋ ፈቃድ) 

አካል ጉዳተኛ RRFP 
(በክልል የተቀነሰ ዋጋ 

ፈቃድ) 

ORCA Adult

የባስ እና Link ክፍያ  
(በሌሎች የመጓጓዣ ኤጀንሲዎች እና ሁነታዎች 
ላይ ክፍያዎች ይለያያሉ)

$1.50 $1.50 $1.00 $1.00 Metro: $2.75
Sound Transit: $2.25-$3.50*

1 ORCA LIFT ብቁነት በቤተሰብ ገቢ ላይ የተመሠረተ ነው፡፡ ለምሳሌ $2,147 ወይም ከዛ በታች የግል ወርሀዊ ገቢ፡፡ ዝርዝሩ በ orcalift.com ይገኛ፡፡ 
2 Pierce መሸጋገሪያ እና Washington State ጀልባዎች የ ORCA LIFT ክፍያዎች የላቸውም፡፡ 
3 ዕድሜያቸው 5 እና ከዚያ በታች የሆኑ ልጆች ከአዋቂ ጋር በነፃ መጓዝ ይችላሉ እና የ ORCA ካርድ አያስፈልጋቸውም። 
* ክፍያዎች በተጓዙበት ሁኔታ እና ርቀት ላይ ተመስርተው ይለያያሉ።
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1

በቅናሽ ክፍያ ORCA ይቆጥቡ፡፡  

kingcounty.gov/WhichORCAFare 
206-553-3000
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ለወጣቶች፣ ለአዛውንቶች፣ ለአካል 
ጉዳተኞች ወይም ለ ORCA LIFT 
ካርዶች ብቁ መሆንዎን ለማየት 
ይህን ሰንጠረዥ ይጠቀሙ እና 
ይቆጥቡ፡፡ እንዲሁም፣ እርስዎ 
ሊሳተፉባቸው የሚችሏቸው የ 
ORCA ፈቃድ ፕሮግራሞች ብዙ 
ቀጣሪዎች እና ት/ቤቶች አሏቸው፡፡

እንዲሁም በተወሰኑ የግዛት 
ጥቅማ ጥቅም ፕሮግራሞች 
ውስጥ ላሉ ሰዎች ዓመታዊ 
የድጎማ ፈቃድ እንሰጣለን። ስለዚህ 
አማራጭ የበለጠ ለማወቅ፣ ይህን 
ይጎብኙ፦ kingcounty.gov/
SubsidizedAnnualPass.

 

ለእርስዎ የሚሆነውን የ ORCA ካርድ ይምረጡ


