Makatipid ng hanggang 60% sa Pagbiyahe. See if you qualify.
You can use your card on*:

Dalhin ang ORCA sa halip
na hawak na salapi
I-tap lang ang iyong ORCA card
kapag sasakay ka ng bus, tren o
ferry, at tipirin ang iyong hawak na
salapi. Madali at contactless ito, at
may kasama itong dalawang oras na
paglipat sa karamihan sa mga paraan
ng pagbiyahe sa lugar ng Pudget
Sound. Higit pa rito, binabawasan
ng ORCA card na may mas murang
pamasahe ang iyong pamasahe nang
45% hanggang 60%.
kingcounty.gov/WhichORCAFare
206-553-3000
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LIGHT RAIL NG LINK

CVN

STREETCAR

WATER TAXI

TREN NG SOUNDER

MABILIS NA FERRY

MONORAIL

FERRY NG ESTADO*
*Hindi nag-aalok ang Pierce Transit at Mga
Ferry ng Estado ng Washington ng mga
pamasahe sa ORCA LIFT.

WOF_Tagalog_DC_7-2021

Alternative
formats available

206-477-6066
WA Relay: 711

Piliin ang ORCA card na naaangkop sa iyo
Use this chart to see if you qualify
for Youth, Senior, Disabled, or
ORCA LIFT cards and save. Also,
many employers and schools have
ORCA pass programs that you
can take part in.

ORCA LIFT

Kabataan

Sa Sambahayang May
Mababang Kita1

Kabataang May Edad
na 6-183

ORCA LIFT2

Kabataan ng ORCA

$1.50

$1.50

May Kapansanan

Adult

Mga Nakatatandang
May Edad 65 o pataas

Taong may Kapansanan o
may Medicare

Mga Taong Nasa Hustong
Gulang Na May Edad 19-64

12345678

321

We also offer a subsidized annual
pass for people enrolled in
certain state benefit programs.
To learn more about this
option, visit: kingcounty.gov/
SubsidizedAnnualPass.
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Your ORCA Options
Kung ikaw ay:
Maaaring kwalipikado ka para sa
ORCA card na ito
Pamasahe sa bus at Link
(Magkakaiba ang pamasahe sa ibang mga
ahensiya at transportasyon)

kingcounty.gov/WhichORCAFare
206-553-3000

$1.00

$1.00

ORCA Adult

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

Batay sa kita ng sambayahan ang kwalipikasyon sa ORCA LIFT. Halimbawa, ang indibidwal na buwanang kitang nagkakahalagang $2,147,
o mas mababa pa. Makikita sa orcalift.com ang mga detalye.
2
Hindi nag-aalok ang Pierce Transit at Mga Ferry ng Washington State ng mga pamasahe sa ORCA LIFT.
3
Maaaring sumakay nang libre ang mga kabataang may edad na 5 at mas bata na may kasamang taong nasa hustong gulang at hindi sila
nangangailangan ng ORCA card.
*
Magkakaiba ang mga pamasahe batay sa paraan ng pagbiyahe at distansyang ibiniyahe.
1

Simulan ang pagtitipid gamit ang ORCA
na may mas murang pamasahe.

RRFP (Panrehiyong Permiso RRFP (Panrehiyong Permiso
sa Binawasang Pamasahe) sa Binawasang Pamasahe)
ng Nakatatanda
ng Taong may Kapansanan

