
 

 

 

 

የሲያትል የማመላለሻ መምሪያ (SDOT)  

የሲያትል የቤቶች ባለስልጣን (SHA) የሕዝብ መጓጓዣ ማለፊያ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች 
(2023) 

 

1. የSDOT የሲያትል የቤቶች ባለስልጣን የሕዝብ መጓጓዣ ማለፊያ ፕሮግራም ምንድን ነው? 

የSDOT SHA የሕዝብ መጓጓዣ ማለፊያ በሁሉም SHA ባለቤትነት ይዞታ ያለ እና የሚተዳደር ንብረት ውስጥ ላሉ 

ነዋሪዎች ሙሉ በሙሉ የሚደገፍ አንድ የክልል ካርድ ለሁሉም (ORCA) የካርድ አይነት ነው። የፕሮግራሙ 

ተሳታፊዎች እስከ ታሕሳስ 31 ቀን 2026 ድረስ ነፃ፣ ያልተገደበ ጉዞዎችን ማድረግ ይችላሉ።  

 

2. ለSDOT SHA የሕዝብ መጓጓዣ ማለፊያ ፕሮግራም ብቁ የሚሆን ማነው? 

ዕድሜያቸው 19 እና ከዚያ በላይ የሆኑ በ SHA ባለቤትነት ይዞታ ያሉ እና የሚተዳደሩ ንብረቶች የSHA ነዋሪዎች 

ሁሉም ለSHA የሕዝብ መጓጓዣ ማለፊያ ብቁ ናቸው።  ለዚህ ፕሮግራም ምንም የገቢ መስፈርቶች የሉም። አንድ 

የORCA ካርድ ለማግኘት ግለሰቦች በኪራይ ውሉ ዝርዝር ላይ መመዝገብ አለባቸው። አንድ ግለሰብ በአሁኑ ጊዜ 

በንብረት ኪራይ ውል ዝርዝር ላይ ካልሆነ እና መጨመር ካለበት እባክዎ SHAን ያግኙ። 

 

3. ለዚህ ፕሮግራም የትኞቹ ንብረቶች ብቁ ናቸው?  

ለዚህ ፕሮግራም 99 በSHA ባለቤትነት ይዞታ ያሉ እና የሚተዳደሩ ንብረቶች ሁሉም ብቁ ናቸው።  በ SHA 

በባለቤትነት የተያዙ ነገር ግን በ SHA የማይተዳደሩ ንብረቶች ብቁ አይደሉም። ብቁ የሆኑ ንብረቶችን ዝርዝር 

በእኛ ድህረ-ገጽ በ www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram ላይ ማግኘት ይቻላል። 

 

4. አዲሱን የSHA የሕዝብ መጓጓዣ ማለፊያዬን የት መጠቀም እችላለሁ? 

የSDOT SHA የሕዝብ መጓጓዣ ማለፊያ በORCA ካርድ ላይ ተጭኗል። ካርዱን ያለምንም ወጪ በኪንግ ካውንቲ 

ሜትሮ፣ በኪንግ ካውንቲ የውሃ ታክሲ፣ በሲያትል ስትሪትካር፣ በሲያትል ሴንተር ሞኖሬይል፣ በሳውንድ 

ትራንዚት፣ በኮሙኒቲ ትራንዚት፣ በፒርስ ትራንዚት፣ በኪትሳፕ ትራንዚት እና በኤቨረት ትራንዚት ላይ ያለ ምንም 

ክፍያ መጠቀም ይችላሉ። እንዲሁም የእርስዎን ORCA ካርድ በACCESS ላይ ወይም Via to Transit ላይ 

መጠቀም ይችላሉ። የORCA ካርዶቹ በዋሽንግተን ስቴት የማመላለሻ ጀልባዎች ላይ መጠቀም አይቻልም። 

 

http://www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram


 

5. እኔ የምኖረው ለዚህ ፕሮግራም ቀድሞውንም የORCA ካርዶችን በሚቀበል የSHA ንብረት 

ውስጥ ነው። እንደገና ለአዲስ ORCA ካርድ ማመልከት ይኖርብኛል? 

ለአዲስ ORCA ካርድ ማመልከት አይኖርብዎትም። ሁሉም የአሁኑ ካርዶች እስከ ታሕሳስ 31 ቀን 2026 ድረስ 

የተራዘሙ እና የሚሰሩ ናቸው። የእርስዎን ያንኑ የORCA ካርድ መጠቀም መቀጠል ይችላሉ።  እዚህ አገናኝ ጋ: 

www.surveymonkey.com/r/SHAIntakeForm ቀጣይ ተሳታፊዎች ሁሉ - ፕሮግራሙ ለእርስዎ እንዴት እየሰራ 

እንዳለ ለማሳወቅ የእኛን የዳሰሳ ጥናታችንን እንዲያጠናቅቁ እናበረታታለን። የዳሰሳ ጥናቱ በተለያዩ ቋንቋዎች 

ይገኛል እና በዚህ አገናኝ: www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram ማግኘት ይቻላል። 

 

6. ቀድሞውንም በዚህ ፕሮግራም በኩል የORCA ካርድ እንዳለኝ እንዴት አውቃለሁ? 

በዚህ ፕሮግራም በኩል የሚሰራጩ የORCA ካርዶች ሁሉም በካርዱ ጀርባ ላይ የSHA አርማ አላቸው። እርግጠኛ 

ካልሆኑ፣ SDOTን ማግኘት ይችላሉ እና እኛ የእርስዎን መረጃ ማረጋገጥ እንችላለን። 

 

 

7. የSDOT የተስፋፋው የSHA የሕዝብ መጓጓዣ ማለፊያ ፕሮግራም መቼ ይጀምራል? 

የካርድ ስርጭት ከጥር 24 ቀን 2023 ጀምሮ ከመካሄዱ ጋር የፕሮግራሙ ማስፋፊያ በጥር 2023 ውስጥ 

ይጀምራል።  

 

8. ፕሮግራሙ እንዴት ነው በገንዘብ የሚደገፈው? 

ፕሮግራሙ ከዚህ ቀደም የሲያትል የመጓጓዣ ጥቅም ወረዳ (STBD) በመባል ይታወቅ በነበረው፣ አሁን በሲያትል 

የማመላለሻ መለኪያ (STM) በኩል የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለት ነው። STM በመራጭ የጸደቀ የሽያጮች ታክስ 

ነው፣ ይልቁንም በጣም በቅርብ ጊዜ በመራጮች በኅዳር 2020 የጸደቀ እና በሚያዝያ 2027 ጊዜው ያበቃል። 

 

9. አዲሱን የSDOT እና SHA የሕዝብ መጓጓዣ ማለፊያዬን እንዴት ማግኘት እችላለሁ? 

ብቃትን ባሟሉ ንብረቶች ላይ ያሉ ተከራዮች፣ ፍላጎት ያለው እና ብቁ የሆነ እያንዳንዱ የቤተሰብ አባል የSHA 

የቅበላ ቅጽ እንዲሞሉ የሚጋብዝ ፕሮግራሙን የማሳወቂያ ማሳሰቢያ ጥር 2023 ውስጥ በመላላኪያ ፖስታ 

ይደርሳቸዋል። ቅጹ በእንግሊዝኛ፣ በአማርኛ፣ በአረብኛ፣ በቻይንኛ (የተቃለለ)፣ በቻይንኛ (ባህላዊ)፣ በእንግሊዘኛ፣ 

በክመርኛ፣ በኮሪያኛ፣ በኦሮሞኛ፣ በራሽያኛ፣ በሶማሊኛ፣ በስፓኒሽ፣ በታጋሎግ፣ በትግርኛ እና በቬይትናምኛ 

በድህረ- ገጻችን: www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram። ለማስታወስ ያህል፣ በመኖሪያ 

ኪራይ ውል ውስጥ የተዘረዘሩ ግለሰቦች ብቻ ካርድ ለማግኘት ብቁ ናቸው። 

http://www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram
http://www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram


ካርዶች በጥር እና መጋቢት 2023 መካከል ባለው በአካል መገኘት በሚደረጉ ዝግጅቶች ይሰራጫሉ። የማከፋፈያ 

ቦታዎች በሕዝብ መጓጓዣ በኩል ተደራሽ ይሆናሉ እና በSHA ንብረቶች ላይ ወይም በቅርብ ይገኛሉ።  ካርድ 

የሚቀበሉ ሁሉም ግለሰቦች ስማቸው በላዩ ላይ ያለ የሆነ ነገር ሊኖራቸው ይገባል፤ ይህ ኦፊሴላዊ የሆነ ሰነድ 

መሆን የለበትም፤ ይኸ የስምዎን ትክክለኛ የፊደል አጻጻፍ ለማረጋገጥ ብቻ ነው። 

ስለ ማከፋፈያ ቦታዎች እና ዕለተ ቀናት ተጨማሪ መረጃ በድህረ-ገጻችን 

www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgramላይ ያግኙ። 

 

 

10. በአካል መገኘት የማከፋፈያ ዝግጅቶች ላይ መገኘት አልችልም። የORCA ካርድ እንዴት ማግኘት 

እችላለሁ? 

እርስዎን ወክሎ አንድ ሰው ካርድ ሊወስድ ይችላል፣ ነገር ግን እርስዎ የSHA የቅበላ ቅጽ አገናኝን በመጠቀም 

አስቀድመው ካስመዘገቡ ብቻ ነው። ያን ቅጹን እዚህ ሊደርሱበት ይችላሉ: 

www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram። ካርድዎን የሚወስድ ማንኛውም ሰው ስምዎ 

ያለበት አንድ የሆነ ነገር መያዝ ይኖርበታል፤ ይህ የመንጃ ፈቃድ ወይም የመታወቂያ ቅጽ፣ የኪራይ መግለጫ፣ 

ወይም አንድ የመላላኪያ ፖስታ ቁራጭ ሊሆን ይችላል። ኦፊሴላዊ የሆነ ሰነድ መሆን የለበትም፤ ይኸ የስምዎን 

ትክክለኛ የፊደል አጻጻፍ ለማረጋገጥ ብቻ ነው።  

እርስዎን ወክሎ ማንም ሰው ካርድ መውሰድ የማይችል ከሆነ፣ የመስመር ላይ SHA የቅበላ ቅጹን ሞልተው ከሆነ 

እና ለፕሮግራሙ ብቁ ከሆኑ፣ በፀደይ 2023 ውስጥ ወደ መጨረሻው ላይ ካርድ በፖስታ እንልክልዎታለን።  

 

11. ለወደፊቱ፣ ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ቤቶች (እንደ ለምሳሌ ክፍል 8 ቫውቸር ያዢዎች) ውስጥ ያሉ 

ከዚህ በተጨማሪ ተከራዮች ለSDOT SHA የሕዝብ መጓጓዣ ማለፊያ ብቁ ይሆናሉ? 

ፕሮግራሙ በሚካሄድበት ወቅት በሙሉ፣ የሲያትል የማመላለሻ መምሪያ እና የሲያትል የቤቶች ባለስልጣን 

ፕሮግራሙን ለመገምገም አብረው ይሰራሉ። በቀጣዮቹ አመታት ውስጥ የግምገማው ውጤቶች፣ ከህዝቡ 

የሚገኝ ግብረ መልስ፣ እና የድጋፍ ገንዘብ መገኘት ወደፊት ፕሮግራሙን ይቀርፃሉ።  

 

12. የጠፉ/የተጎዱ የORCA ካርዶቼን እንዴት መተካት እችላለሁ? 

የORCA ካርድዎ ከጠፋ ወይም ከተጐዳ እኛ ያለምንም ወጪ እንተካለን። ምትክ ካርድ ለመጠየቅ እባክዎ SHAን 

በስምዎ እና በአድራሻዎ ያግኙ። አዲስ ካርድ እንዲወጣልዎ ከተደረገ የቀድሞ ካርድዎ ይታገዳል። 

  

13. ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉኝ ማንን ማግኘት ይኖርብኛል? 

ደግሞም ስለፕሮግራሙ መረጃም በSDOT ድህረ-ገጽ ላይ፣ 

www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram ይገኛል።  

http://www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram
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SHA 

ስልክ (ጥሪ): (206) 615-3551 

ኢሜይል: TransitPass@seattlehousing.org 
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