
 

 

Alternative 
formats available

206-477-6066 
WA Relay: 711

WOF_Arabic_DC_7-2021

يمكنك استخدام بطاقتك في*:

العبارة السريعة

SOUNDER قطار

التاكسي المائي

الترام

LINK السكة الحديدية الخفيفة

الحافلة*

عبارة الوالية

السكة الحديدية األحادية

 Washington و Pierce Transit ال تقدم*
.ORCA LIFT أسعار State Ferries

احمل بطاقة ORCA بدالً من النقود
ما عليك سوى النقر على بطاقة ORCA عند 

ركوب الحافلة أو القطار أو العبارة وتوفير 
أموالك. األمر سهل، وبدون تالمس، ويتضمن 

انتقااًل لمدة ساعتين على معظم النقل العام في 
منطقة Puget Sound. واألفضل من ذلك، 

أن بطاقة ORCA المخفضة السعر تقلل أجرة 
السفر بنسبة %45 إلى 60%.-

kingcounty.gov/WhichORCAFare 
206-553-3000

وفر حتى %60 على الترانزيت. انظر إذا كنت مؤهالً

12345678

CVN
Jane Smith

No Photo

Required

Regional Reduced Fare Permit



 

ORCA LIFT  الشباب الكبار المعاقين  البالغون

الخاصة بك ORCA خيارات

إذا كنت:   في أسرة ذات دخل
 منخفض1 

الشباب من عمر 36-18   كبار السن البالغين
 65 عاًما أو أكبر 

المعاقون أو المقيدون في 
 Medicare برنامج

البالغون في سن 19-64 

 ORCA مؤهالً للحصول على بطاقة ORCA LIFT2 ORCA للشباب RRFP )تصريح أجرة 
إقليمي مخفض( لكبار السن 

RRFP )تصريح أجرة 
إقليمي مخفض( للمعاقين 

ORCA Adult

  Link أجرة الحافلة و
)تختلف األسعار في وكاالت وأنماط العبور األخرى(  $1.50 $1.50 $1.00 $1.00 Metro: $2.75

Sound Transit: $2.25-$3.50*

.orcalift.com تفاصيل متاحة على الغ 2،147 دوالرًا أو أقل. ال ب ـ ORCA LIFT على دخل األسرة. على سبيل المثال، الدخل الشهري الفردي ال تأهيل ل 1 يعتمد ال

 .ORCA LIFT أجرة Washington State Ferries و Pierce Transit 2 ال تقدم

.ORCA الغ وال يحتاجون إلى بطاقة ا مع شخص ب الغ أعمارهم 5 سنوات وأصغر الركوب مجاًن ب 3 يمكن لألطفال ال

* تختلف األسعار حسب الوضع والمسافة المقطوعة.
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1

ابدأ في التوفير بالحصول على بطاقة ORCA مخفضة السعر.  
kingcounty.gov/WhichORCAFare 

206-553-3000

12345678

CVN
Jane Smith

No Photo

Required

Regional Reduced Fare Permit

 استخدم هذا المخطط لمعرفة ما إذا
 كنت مؤهالً للحصول على بطاقات

 الشباب، أو كبار السن، أو المعاقين،
م ORCA LIFT أو قدِّ  ووفر أموالك. ُي
 العديد من أصحاب العمل والمدارس

 كذلك، والتي ORCA برامج لتصريح
.يمكنك المشاركة فيها

ا ًم ا ُمدعَّ م أيًضا تصريًحا سنوًي قدِّ  ُن
لين في برامج  لألشخاص الُمسجَّ

 استحقاقات حكومية معينة. للتعرُّف
 على مزيد من المعلومات بشأن هذا

ل بزيارة   :الخيار، تفضَّ
kingcounty.gov/

SubsidizedAnnualPass.

اختر بطاقة ORCA المناسبة لك


