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م  التصريح السنوي الُمدعَّ
الحرية واإلمكانات المتاحة من خالل وسائل النقل العام

كيف أضيف المال إلى E-purse الخاصة بي؟
في أحد مراكز خدمة العمالء  1

م  األجرة مدفوعة بنسبة %100 من خالل تصريحك السنوي الُمدعَّ  2
orcacard.com على الموقع اإللكتروني  3

باالتصال بالرقم  888-988-6722  4
دين )راجع orcacard.com لالطالع على  لدى بائعي تجزئة محدَّ  5

القائمة الكاملة(

كيف أتنقل؟
مّرر بطاقة ORCA الخاصة بك حتى تستقل وسيلة النقل

ر بطاقة ORCA الخاصة بك على قارئ  أ. أثناء ركوبك الحافلة، مرِّ  A
البطاقات بداخل الحافلة

ب. قبل ركوب Link light rail، وRapidRide، وقطار الركاب   B
ر بطاقة ORCA الخاصة  Sounder ، وSeattle Streetcar، مرِّ

بك على قارئ بطاقات أصفر بالخارج/على رصيف المحطة. وحين 
تخرج من Link وSounder، أِعد تمرير بطاقة ORCA الخاصة بك 

إلتمام الرحلة
 Seattle Centerو ،Accessو ،Water Taxi ج. عند ركوب  C

Monorail، وVia to Transit، وTrailhead Direct، سيجري 
مسؤول التعبئة أو الصّراف مسًحا لبطاقتك

كيف أستقل أنظمة النقل العام األخرى؟
دة )انظر الجدول  م سوى أجرتك في أنظمة نقل عاٍم محدَّ لن يغطي تصريحك السنوي الُمدعَّ
في الصفحة الخلفية(. والستخدام األنظمة األخرى، سيكون عليك دفع تكلفة أجرتك. أسهل 
طريقة للدفع هي استخدام بطاقة ORCA الخاصة بك. تأّكد من ملء E-purse الخاصة 

بك بالمال قبل رحلتك.

ما المقصود بـ E-purse؟
تخّزن E-purse )المحفظة اإللكترونية( المال في بطاقة ORCA الخاصة بك لدفع أجرة 

تنقلك الحًقا. ال تنتهي صالحية األموال المودعة في E-purse. امأل المحفظة بمبلغ في 
حدود 5 إلى 300 دوالر.
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م الجديد. سيدفع هذا التصريح، الصالح لالستخدام لمدة  مرحًبا بك مع تصريحك السنوي الُمدعَّ
دة في جميع أنحاء المنطقة. 12 شهًرا، %100 من قيمة أجرتك في وسائل نقل عاٍم محدَّ
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https://orcacard.com/ERG-Seattle/p1_001.do
https://orcacard.com/ERG-Seattle/p1_001.do


هل تحتاج إلى مساعدة؟ هل فقدت تصريحك 
م؟ هل لديك أي أسئلة أخرى؟ السنوي الُمدعَّ

ما الذي يمكنني ركوبه؟
األجرة مدفوعة بنسبة %100 من خالل 

م تصريحك السنوي الُمدعَّ
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Link light rail

Seattle Center Monorail

Trailhead DirectAccessRapidRide

reducedfares@kingcounty.gov
206-477-4200

kingcounty.gov/SubsidizedAnnualPass

King County Metro buses

Via to Transit King County Water Taxi Seattle Streetcar

Sound Transit express buses Sounder commuter train
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