
 

 

 

ي سياتل )
 
 ( SDOTإدارة النقل ف

ي سياتل 
 
 )SHA( )2023(األسئلة الشائعة حول بطاقة النقل لهيئة اإلسكان ف

 

ي سياتل ) .1
 
ي سياتل التابعة إلدارة النقل ف

 
 (؟SDOTما هو برنامج بطاقة النقل لهيئة اإلسكان ف

ي سياتل )
 
ي  SHAبطاقة النقل لهيئة اإلسكان ف

 
المدعومة بالكامل   ORCA(هي نوع من بطاقات SDOTسياتل )( التابع إلدارة النقل ف

ي سياتل )
 
ي تملكها وتديرها هيئة اإلسكان ف

ي جميع العقارات الت 
 
نامج القيام برحالت  SHAللمقيمي   ف ي البر

 
(. يمكن للمشاركي   ف

/ كانون األول    31مجانية غب  محدودة أثناء التنقل حت    . 2026ديسمبر

 

نامج بطاقة ا .2 ي سياتل )من مؤهل لبر
 
ي سياتل )SHAلنقل لهيئة اإلسكان ف

 
 (؟SDOT( التابعة إلدارة النقل ف

ي سياتل )
ي عقار تملكه وتديره    19( الذين تبلغ أعمارهم  SHAجميع سكان عقارات هيئة اإلسكان ف 

عاما أو أكبر والذين يعيشون ف 

ي سياتل )
ي سياتل )( مؤهلون للحصول عىل بطاقة النقل لهيئة اإلسكSHAهيئة اإلسكان ف 

(.  ال يوجد متطلبات دخل  SHAان ف 

نامج.  ي عقد اإليجار من أجل حصولهم عىل بطاقة لهذا البر
يرجر االتصال بهيئة اإلسكان   . ORCAيجب أن يكون اسم الفرد مدرجا ف 

ي سياتل )
ي عقد إيجار العقار ويحتاج إىل إضافته. SHAف 

 ( إذا لم يكن اسم الفرد مدرجا حاليا ف 

 

 

نامج؟  .3  ما هي العقارات المؤهلة لهذا البر

ي سياتل ) 99جميع العقارات أل 
ي تملكها وتديرها هيئة اإلسكان ف 

ي تملكها هيئة  SHAالت 
نامج.  العقارات الت  ( مؤهلة لهذا البر

ي سياتل )
ي ( ولكن ال تديرها غب  مؤهلة. يمكن العثور عىل قائمة بالعقارات المؤهلة عىل موقعنا ا SHAاإلسكان ف 

ون    إللكب 

.www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram 

 

ي استخدام  .4
ي سياتل )أين يمكنن 

 
؟SHAبطاقة النقل لهيئة اإلسكان ف ي  ( الجديدة الخاصة بر

ي سياتل )
ي سياتل )SHAيتم تحميل بطاقة النقل لهيئة اإلسكان ف 

. يمكنك  ORCA( عىل بطاقة SDOT( التابعة إلدارة النقل ف 

لمقاطعة كينك، وعّبارات مقاطعة كينك المائية،   Metroاستخدام البطاقة دون أية تكاليف عىل وسائل النقل التابعة إلدارة النقل 

ام لسياتل، و قطارات المونوريل )ذات الخط األحادي( التابعة لمركز سياتل  ، و وسائل النقل  Seattle Centerو وعربات الب 

Sound Transit و ،Community Transit  سنوهومش، و  لمقاطعةPierce Transit   يس، و   Kitsap Transitلمقاطعة بب 

 Viaأو  ACCESSالخاصة بك عىل  ORCAلمدينة ايفريت. يمكنك أيضا استخدام بطاقة  Everett Transitلمقطعة كيتساب، و 

to Transit ال يمكن استخدام بطاقات .ORCA    عىل عبارات والية واشنطن المسماةWashington State Ferries. 

 

ي سياتل ) .5
 
ي عقار تابع لهيئة اإلسكان ف

 
. هل   ORCAيث يتم إعطاء بطاقات ( حSHAأعيش ف

ً
نامج مسبقا لهذا البر

 جديدة؟  ORCAأحتاج إىل إعادة التقديم بطلب للحصول عىل بطاقة 

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


/ كانون    31جديدة. جميع البطاقات الحالية ممتدة وصالحة حت   ORCAال تحتاج إىل التقدم بطلب للحصول عىل بطاقة  ديسمبر

ي استخدام2026األول 
 
عىل    -الخاصة بك.  نحن نشجع جميع المشاركي   المتواصلي    ORCAنفس بطاقة  . يمكنك االستمرار ف

نامج من أجلك، و ذلك عىل هذا الرابط:   إكمال استبياننا إلعالمنا بكيفية عمل البر

www.surveymonkey.com/r/SHAIntakeForm  :االستبيان متاح بلغات متعددة ويمكن الوصول إليه عىل هذا الرابط .

www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram 

 

نامج؟  ORCAبالفعل بطاقة  كيف أعرف ما إذا كان لدي .6  من خالل هذا البر

ي سياتل ) ORCAتحتوي جميع بطاقات  
 
نامج عىل شعار هيئة اإلسكان ف ( الموجود عىل ظهر  SHAالموزعة من خالل هذا البر

ي سياتل )
 
 ( ويمكننا تأكيد المعلومات الخاصة بك. SDOTالبطاقة. إذا لم تكن متأكدا، يمكنك االتصال بإدارة النقل ف

 

 

ي سياتل ) .7
 
نامج الموسع لبطاقة النقل لهيئة اإلسكان ف ي سياتل )SHAمنى سيبدأ البر

 
 (؟SDOT( التابعة إلدارة النقل ف

ي 
ي يناير/ كانون الثان 

نامج الموسع ف  ي   24مع توزي    ع البطاقات اعتبارا من   2023سيتم إطالق البر
 .  2023يناير/ كانون الثان 

 

نامج؟  .8  كيف يتم تمويل البر

ي سياتل يتم تمويل ا 
نامج من خالل مقياس النقل ف  (، المعروف سابقا باسم  STM) Seattle Transportation Measureلبر

ي سياتل 
ي سياتل Seattle Transportation Benefit District (STBDمنطقة مزايا النقل ف 

يبة   STM(. مقياس النقل ف  هي ض 

ي  
ين الثان  / تشر ي نوفمبر

، تمت الموافقة عليها مؤخرا من قبل الناخبي   ف  ي    2020مبيعات معتمدة من الناخبي  
وستنتهي صالحيتها ف 

 . 2027أبريل / نيسان  

 

ي سياتل ) .9
 
ي الحصول عىل بطاقة النقل لهيئة اإلسكان ف

ي سياتل SHAكيف يمكنن 
 
( التابعة إلدارة النقل ف

(SDOT الجديدة ا) ؟ ي  لخاصة بر

ي 
ي يناير/ كانون الثان 

يد ف  نامج عن طريق البر ي العقارات المؤهلة إشعارا بالبر
يدعو كل فرد من أفراد    2023سيتلق  المستأجرون ف 

ي سياتل )
نت باللغات  SHAاألرسة لديه رغبة ومؤهل، لملء نموذج أخذ المعلومات التابع لهيئة اإلسكان ف  (. النموذج متاح عبر اإلنب 

ية والكورية واألورومو والروسية  اإلنجلب    ية والخمب  ية واألمهرية والعربية والصينية )المبسطة( والصينية )التقليدية( واإلنجلب  

 : ي
ون    والصومالية واإلسبانية والتاغالوغية والتغرينية والفيتنامية عىل موقعنا اإللكب 

www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram  .فقط األفراد المدرج ، ي عقد إيجار  للتذكب 
ة أسماءهم ف 

 السكن مؤهلون للحصول عىل بطاقة. 

ي ومارس/ آذار 
ي مناسبات وجها لوجه بي   يناير/ كانون الثان 

. يمكن الوصول إىل مواقع التوزي    ع 2023سيتم توزي    ع البطاقات ف 

ي سياتل )
ي أو بالقرب من عقارات هيئة اإلسكان ف 

يحتاج جميع األفراد الذين  (.  SHAباستخدام وسائل النقل العام حيث تقع ف 

ء مدرج عليه أسمائهم؛ ال يتطلب أن تكون وثيقة رسمية؛ إنها فقط لتأكيد الكتابة الصحيحة   ي
يتلقون بطاقة إىل أن يكون معهم شر

 السمك. 

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


ي  
ون  تعرف عىل المزيد من المعلومات حول مواقع التوزي    ع والتواري    خ عىل موقعنا اإللكب 

.www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram 

 

ي تكون فيها ال .10
ي حضور أي من مناسبات التوزي    ع النى

ي الحصول عىل بطاقة  ال يمكنن 
. كيف يمكنن  حضور شخصي

ORCA؟ 

يجوز لشخص ما استالم بطاقة نيابة عنك، ولكن فقط إذا كنت قد قمت بالتسجيل مسبقا باستخدام رابط نموذج أخذ المعلومات  

ي سياتل )
 
  يمكنك الوصول إىل هذا النموذج هنا: (. SHAالتابع لهيئة اإلسكان ف

www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram ي الستال
 كان الشخص اآلن 

ً
م بطاقتك سيحتاج أيضا إىل جلب  . أيا

 أن تكون وثيقة رسمية؛  
ً
طا ء يحمل اسمك؛ قد تكون رخصة قيادة أو شكل من أشكال الهوية أو بيان اإليجار أو قطعة بريد. ليس رسر ي

شر

 بل فقط لتأكيد الكتابة الصحيحة السمك. 

ي حالة عدم تمكن أي شخص من استالم البطاقة نيابة عنك، وإذا كنت قد مألت ن
 
ي  ف

 
موذج أخذ المعلومات التابع لهيئة اإلسكان ف

ي أواخر ربيع (  SHAسياتل )
 
يد ف سل لك بطاقة بالبر نامج، فسب  نت وكنت مؤهال للبر  .  2023عبر اإلنب 

 

ي مساكن ذوي الدخل المنخفض )مثل حامىلي قسائم القسم  .11
 
ي المستقبل، هل سيكون المزيد من المستأجرين ف

 
  8ف

(section 8مؤهلي   للحصول )) ( ي سياتل
 
ي سياتل  SHAعىل بطاقة النقل لهيئة اإلسكان ف

 
( التابعة إلدارة النقل ف

SDOT؟ 

نامج. ستكون لنتائج التقييم وردود   ي سياتل معا لتقييم البر
ي سياتل وهيئة اإلسكان ف 

نامج، ستعمل إدارة النقل ف  طوال وقت البر

ي 
نامج ف  ي تشكيل البر

 السنوات المقبلة.   الفعل من الجمهور وتوفر التمويل الدور ف 

 

ي استبدال بطاقات  .12
 المفقودة / التالفة؟  ORCAكيف يمكنن 

ي حالة فقدان بطاقة  
ي سياتل   ORCAف 

الخاصة بك أو تلفها، سنقوم باستبدالها دون أي تكلفة. يرجر االتصال بهيئة اإلسكان ف 

(SHA .وإعطاء اسمك وعنوانك لطلب بطاقة بديلة. سيتم حظر بطاقتك السابقة عند إصدار بطاقة جديدة لك ) 

  

 إذا كانت لدي أسئلة إضافية، بمن يجب أن أتصل؟  .13

نامج متوفر  ي سياتل،المعلومات حول البر
ي إلدارة النقل ف 

ون   ة أيضا عىل الموقع اإللكب 

. www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram 

ي سياتل )
 (SHAهيئة اإلسكان ف 

 ( 206)  615- 3551 الهاتف )قم باالتصال ب(:  

 : ي
ون  يد اإللكب    TransitPass@seattlehousing.orgالبر

 

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