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 نحن مستعدون وبانتظارك: 
خدمات Metro األكثر صحة بين يديك.

للحفاظ على سالمتك بينما نواصل عملية تنقلك، فقد أجرينا 
 King County بعض التغييرات الكبيرة على متن

Metro. ُيرجى استكشاف هذه الصفحة لمعرفة أدوات 
التخطيط للرحالت، ومعرفة كيف تحافظ Metro على 

صحتك، وكيف تستعد لرحلتك القادمة، وكيف تستخدم طريقة 
ف  الدفع بدون تالمس، كاستخدام بطاقة ORCA والتعرُّ

على تفاصيل حول شبكة خدمات النقل العاّم اإلقليمية 
 المتواصلة على مدار اليوم.

 King County صحتك أولى أولوياتنا. وستواصل هيئة
Metro، بال كلل وال ملل، اتباع إجراءات التطهير 

واستخدام طرق الدفع من دون تالمس وتحديث مرشحات 
 الهواء لديها..

ُيرجى مالحظة أن هناك خدمات ُمخفَّضة أو ُمعلَّقة على بعض 
خطوط السير.

توضح Maria لك والٔسرتك كيفية السفر بأمان على متن

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps/service-change
https://www.youtube.com/watch?v=bQSfjy-Lvjw&autoplay=1&rel=0
https://www.youtube.com/watch?v=bQSfjy-Lvjw&autoplay=1&rel=0
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الحصول عىل أحدث املعلومات عن الرحالت

أرِسل رسالة نصية لمعرفة أوقات المغادرة

ف على أوقات المغادرة التالية الخاصة بخدمات النقل  تعرَّ
ف المحطة الخاصة بك في  العاّم من خالل إرسال رقم ُمعرِّ
رسالة نصية إلى الرقم 62550. وستتلقَّى الرد في رسالة 

تتضمن أوقات المغادرة التالية أو الرحالت الُملغاة في 
ف المحطة  تلك المحطة. ويمكنك الحصول على رقم ُمعرِّ

الخاص بك من الفتة المعلومات الموجودة عند المحطة أو 
ط الرحالت(. في أداة Trip Planner )ُمخطِّ

الجداول الزمنية والخطط

اعرض الجداول الزمنية والخطط لدينا لمعرفة المزيد عن 
.Metro خدمة النقل العاّم التي توفرها

Metro Matters مدونة

اقرأ أخبار Metro ومستجداتها.

Trip Planner

 Puget Sound Trip Planner حمِّل تطبيق
TripPlanner. ل بزيارة الرابط الخاص بنا أو تفضَّ

 Next“ د الخيار kingcounty.gov. حدِّ
Departures” )رحالت المغادرة التالية(، ثم أدِخل 

عنوان الموقع، أو التقاطع، أو معلًما بارًزا. سوف يعرض 
تطبيق Trip Planner أوقات المغادرة المجدولة أو 

المتوقَّعة وأي رحالت ُملغاة.

Twitter

تابعنا على موقع Twitter للحصول على أحدث 
المعلومات.

تنبيهات وسائل النقل العاّم

اشترك مسبًقا لتصلك رسائل تنبيه عبر البريد اإللكتروني، 
أو الرسائل النصية، أو كلتيهما.

 إرشادات الخدمات

اّطلع على التنبيهات الخاصة بخطوط سير معينة. ُيرجى مالحظة أن هذه اإلرشادات ال تشمل حاالت اإللغاء، أو التغيير، أو 
التأخير على مستوى الرحالت.

WA Relay: 711  |  206-553-3000 :اتِصل بنا عىل الرقم

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/text-departures.aspx
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/schedules-maps
https://kingcountymetro.blog/
https://tripplanner.kingcounty.gov/
https://twitter.com/kcmetrobus
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/signup.aspx
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/alerts-updates/service-advisories.aspx
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كيف تحافظ Metro عىل سالمتك

استناًدا إلى توجيهات Public Health – Seattle & King County )إدارة الصحة العامة في مقاطعة كينج ومدينة 
سياتل( وCenters for Disease Control and Prevention )CDC، مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها(، 

وضع حواجز السالمةترقية مرشحات الهواءتعقيم جميع المركبات كل يوم

إليكم فيام ييل كيفية استخدام وسائل النقل التابعة لهيئة Metro بسالمة وفعالية:

سّجل لتلقِّي تنبيهات خدمات النقل العاّم ادفع باستخدام بطاقة ORCA الخاصة بكابَق في المنزل عندما تكون مريًضا

وُيرجى اتباع جميع التوجيهات بشأن الصحة والسالمة لنواصل التقدم مًعا إلى األمام.
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الدفع بدون تالمس

.Puget Sound الخاصة بك كطريقة أكثر سهولة وصحة لدفع األجرة في منطقة ORCA استخدم بطاقة 

ف على كيفية الحصول على بطاقة ORCA عبر اإلنترنت أو بشكٍل  انتقل إلى صفحة “Where to buy” )أماكن الشراء( للتعرُّ
شخصي. يفتح Pass Sales Office )مكتب مبيعات التصاريح( التابع لهيئة Metro أبوابه أيًضا لمساعدة العمالء في الحصول 

 على بطاقات ORCA وإعادة شحن محافظهم اإللكترونية.

للعثور على أفضل سيارة أجرة لك، ُيرجى زيارة Fares page )صفحة األجرة(، أو استخدام Eligibility Tool )أداة األهلية( 
الخاصة بنا. رسوم األجرة الُمخفَّضة متاحة لعمالئنا من ذوي الدخل المحدود، والمسافرين من ذوي اإلعاقة، وكبار السن، والشباب. 

نتيح التسجيل إما من خالل الحضور بصفة شخصية أو من خالل Reduced Fare Portal )بوابة األجرة الُمخفَّضة( التي أطلقناها 
 مؤخًرا.

أو يمكنك الحصول على تذاكر Transit GO من خالل هاتفك المحمول. ولكن ال تتوفر ميزات األجرة الُمخفَّضة من خالل تذاكر 
.Transit GO

شبكة خدمات نقل عاّم إقليمية متواصلة عىل مدار اليوم

خدمات شبكة النقل العام اإلقليمية لدى هيئة King County Metro متواصلة على مدار الساعة وترحب بعمالئها الكرام. وقد أجرت 
الهيئة المزيد من التحسينات في شهر مارس )آذار( عام 2022، فضالً عن إعادة العمل لديها على 36 خط سير في شهر أكتوبر 

)تشرين األول( عام 2021. وتشمل هذه التحديثات زيادة تسهيل الوصول إلى المستشفيات والمدارس، وزيادة عدد الرحالت الليلية في 
.City of Seattle لها المناطق الوسطى والشرقية الجنوبية في مدينة Seattle، فضالً عن زيادة أعداد بعض الرحالت التي ُتموِّ

التزاماتنا

للحفاظ على استمرار الحركة في إقليمنا، لم تتوقف King County Metro عن عملها قط في أثناء الجائحة. سواٌء كنت تستقل في 
 Metro .الوقت الحالي وسيلة نقل عامة أو كنت تبحث عن وسيلة نقل للعودة، يسعدنا أن نرحب بك على متن وسائل النقل الخاصة بنا

هي خيارك المريح، والصحّي، والمستدام من أجل حضور المواعيد، والفصول الدراسية، والترفيه، والقيام بالتسّوق، والذهاب إلى 
العمل، وغير ذلك من األنشطة. هدفنا الذي ال يتغير هو إعادة بناء هيئة نقل أقوى، تكون أكثر أمًنا، وأكثر إنصاًفا، واستدامة من ذي 

قبل. بينما نمضي سوًيا، هدفنا أن تكون Metro دائًما خيارك األول للتنقُّل.

https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/orca-cards
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/orca-cards
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/where-to-buy
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/where-to-buy
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/contact-us#visit
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/contact-us#visit
https://www.surveymonkey.com/r/R6G53FT
https://www.surveymonkey.com/r/R6G53FT
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca
https://reducedfare.kingcounty.gov/
https://reducedfare.kingcounty.gov/
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/transit-go-ticket
https://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/fares-orca/transit-go-ticket
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تحديثات ذات صلة

“It’s a great day to ride Metro” منشور/ملصق من صفحة واحدة قابلة للطباعة

“Ready when you are: A healthier Metro is here” منشور/ملصق قابل للطباعة

COVID-19 Response and Recovery Report )أكتوبر/تشرين األول 2020(

COVID-19 Response and Recovery Report Progress Update )مارس/آذار 2021(

https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/its-a-great-day-to-ride-metro.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/its-a-great-day-to-ride-metro.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/ready-when-you-are-poster.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/ready-when-you-are-poster.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/metro-covid-recovery-report.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/metro-covid-recovery-report.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/metro-covid-recovery-report-update-march-2021.pdf
https://kingcounty.gov/~/media/depts/metro/schedules/ready-when-you-are/metro-covid-recovery-report-update-march-2021.pdf

