
 

 

 

នាយកដ្ឋា នដឹកជញ្ជ នូទីក្កងុ Seattle (SDOT)  

សំណួរដដលសួរញឹកញាប់អំពី Transit Pass របស់ អាជ្ញា ធរលំនៅឋានទីក្កងុ Seattle 
(SHA) (2023) 

 

1. ន ើកម្ម វធីិរបស់ក្កសួង SDOT Transit Pass របស់ អាជ្ញា ធរលំនៅឋានទីក្កងុ Seattle គឺជ្ញអវ ី? 

កម្ម វធីិផ្ដល់ប័ណ្ណ ធធវ ើដំធណ្ើរ SHA Transit Pass របស ់ក្កសួង SDOT គឺជាក្បធេទកាត ORCA 

ដដលឧបតថម្ភធេញធលញសក្ាប់អ្នករស់ធៅកន ុងក្គប់លធំៅឋានទងំអ្ស់ ដដលកាន់កាប់ 

និងក្គប់ក្គងធោយ SHA។ អ្នកចូលរមួ្កន ុងកម្ម វធីិអាចធធវ ើដំធណ្ើរធោយមិ្នគិតថ្លៃ 

គ្មម នដដនកំណ្ត់ធលើការធធវ ើដំធណ្ើររហូតដលថ់្លៃទី 31 ដែធន  ូឆ្ន ំ 2026។  

 

2. ន ើអនកណាខ្លះមានសិទធ ិទទួលបានប័ណណ នធវ ីដំនណើរកម្ម វធីិ SHA Transit Pass របស់ SDOT? 

អ្នករស់ធៅម្ណ្ឌ ល SHA ទងំអ្ស់ដដលានអាយុចាប់េី 19 

ឆ្ន ំធ ើងធៅដដលរស់ធៅកន ុងម្ណ្ឌ លដដលជាកម្មសិទធនិងទីតំងដដលក្គប់ក្គងធោយ SHA 

ានសិទធិក្គប់ក្គ្មន់ធដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណ ធធវ ើដធំណ្ើរ SHA Transit Pass ។  

មិ្នានតក្មូ្វការធោលធៅតម្ក្បាក់ចំណូ្លសក្ាប់ចូលរមួ្កន ុងកម្ម វធីិធនេះធទ។ 

បុគគលក្តូវដតានចុេះធ ម្ េះកន ុងបញ្ជ ីផ្ទេះជួល ធទើបានសិទធិទទួលបានកាត ORCA ។ សូម្ទក់ទង SHA 

ក្បសិនធបើបុគគលណាាន ក់បចច ុបបននមិ្នានធ ម្ េះធៅកន ុងបញ្ជ ីជួលផ្ទេះ ធហើយក្តូវការចុេះធ ម្ េះ។ 

 

3. ន ើទីតងំណាខ្លះដដលមានសិទធ ិទទួលសក្មាប់កម្ម វធីិននះ?  

ក្គប់ទីតំងរបស ់SHA កាន់កាប់និងក្គប់ក្គងធោយ SHA ទងំ 99 កដនៃង 

ានសិទធិទទួលសក្ាប់កម្ម វធីិធនេះ។  ទីតំងដដលជាកម្មសិទធ ដតមិ្នក្គប់ក្គងធោយ SHA 

មិ្នានសិទធិទទួលបានធទ។ បញ្ជ ីធ ម្ េះថ្នទីតំងដដលានសិទធិទទួល 

អាចរកធ ើញធៅធលើធគហទំេ័ររបស់ធយើង www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram។ 

 

4. ន ើខ្្ញ ំអាចនក្បើប័ណណ នធវ ីដំនណើរ SHA Transit Pass ថ្មីរបស់ខ្្ញ ំនៅឯណា? 

ប័ណ្ណ ធធវ ើដំធណ្ើរ SHA Transit Pass របស ់SDOT ក្តូវបានបញ្ច លូធៅកន ុងកាត ORCA ធហើយ។ 

អ្នកអាចធក្បើកាតធោយមិ្នគិតថ្លៃតម្ King County Metro, King County Water Taxi, Seattle 

Streetcar, Seattle Center Monorail, Sound Transit, Community Transit, Pierce Transit, Kitsap Transit 

និង Everett Transit។ អ្នកក៏អាចធក្បើកាត ORCA របស់អ្នកតម្ ACCESS ឬ Via to Transit ។ កាត ORCA 

មិ្នអាចធក្បើធៅធលើសាឡាង Washington State Ferries បានធទ។ 

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


 

5. ខ្្ញ ំរស់នៅកន ញងលំនៅឋានរបស់ SHA ដដលបានទទួលកា  ORCA រចួន ើយ សក្មាប់កម្ម វធីិននះ។ 

ន ើខ្្ញ ំក្ វូដ្ឋក់ពាកយស ំកា  ORCA ថ្មីនទ? 

អ្នកមិ្នចាំបាច់ោក់ពាកយសុំកាត ORCA លមធីទ។ 

កាតបចច ុបបននទងំអ្ស់ក្តូវបានបនតនិងានសុេលភាេរហូតដល់ថ្លៃទី 31 ដែធន ូ ឆ្ន ំ 2026។ 

អ្នកអាចបនតធក្បើកាត ORCA របស់អ្នកដដដល។  ធយើងធលើកទឹកចិតតឱ្យអ្នកបនតចូលរមួ្ទងំអ្ស់- 

ធអាយបធំេញការសទ ង់ម្តិរបស់ធយើង 

ធដើម្បឱី្យធយើងដឹងេីរធបៀបដដលកម្ម វធីិកំេុងដំធណ្ើរការចំធពាេះអ្នកតម្រយៈតំណ្ភាជ ប់ធនេះ៖ 

www.surveymonkey.com/r/SHAIntakeForm ។ ការសទ ង់ម្តិធនេះានធក្ចើនភាសា 

ធហើយអាចចូលធក្បើបានតម្តំណ្ធនេះ៖ www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram 

6. ន ើខ្្ញ ំនធវ ីនម្េចបានខ្្ញ ំដឹងថា ខ្្ញ ំមានកា  ORCA រចួន ើយតម្រយៈកម្ម វធីិននះ? 

កាត ORCA ទងំអ្ស់ដដលបានដចកចាយតម្រយៈកម្ម វធីិធនេះាននិមិ្តតសញ្ញា  SHA 

ធៅខាងធក្កាយកាត។ ក្បសនិធបើអ្នកមិ្នក្បាកដធទ អ្នកអាចទក់ទង SDOT 

ធហើយធយើងអាចបញ្ញជ ក់េ័ត៌ានរបស់អ្នក។ 

 

 

7. ន ើកម្ម វធីិ SHA Transit Pass របស់ SDOT ដដលក្ វូបានពក្ងីកនឹងចាប់ន្តើម្នៅនពលណា? 

ការេក្ងីកកម្ម វធីិនឹងចាប់ធផ្តើម្ធៅដែម្ករា ឆ្ន ំ 2023 ជាមួ្យនឹងការដចកចាយកាតចាប់េីថ្លៃទី 24 

ដែម្ករា ឆ្ន  ំ2023។  

 

8. ន ើកម្ម វធីិក្ វូបាន្តល់មូ្លនិធិយ៉ា ងដូចនម្តច? 

កម្ម វធីិធនេះក្តូវបានផ្តល់មូ្លនិធិតម្រយៈវធិានការដកឹជញ្ជ នូទីក្កងុ Seattle (STM) 

ដដលេីមុ្នក្តូវបានធគសាគ ល់ថាជាតំបន់អ្តថ ក្បធោជន៍ដឹកជញ្ជ នូ Seattle (STBD)។ STM 

គឺជាេនធលក់ដូរដដលក្តូវបានអ្នុម័្តធោយអ្នកធបាេះធឆ្ន ត 

ដដលលមីៗធនេះក្តូវបានអ្នុម័្តធោយអ្នកធបាេះធឆ្ន តកន ុងដែវចិឆ ិកា ឆ្ន ំ 2020 និងផ្ុតកំណ្ត់ធៅដែធម្សា 

ឆ្ន ំ 2027។ 

 

9. ន ើខ្្ញ ំអាចទទួលបាន SDOT & SHA Transit Pass ថ្មរីបស់ខ្្ញ ំនដ្ឋយរនបៀបណា? 

អ្នកជួលកដនៃងរស់ធៅតម្លំធៅឋានដដលានសិទធិទទួល 

នឹងទទួលបានការជូនដំណឹ្ងអំ្េីកម្ម វធីិតម្រយៈសំបុក្តធៅដែម្ករា ឆ្ន ំ 2023 

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


អ្ធញ្ជ ើញសាជិកនីមួ្យៗដដលានចំណាប់អារម្មណ៍្និងសាជីថ្នក្កមុ្ក្គួសារដដលានសិទធិទទួល 

ឱ្យម្កបំធេញក្កោសពាកយសុំជំនួយេី SHA ។ ក្កោសធនេះានធៅតម្អីុ្នធឺណ្តិជាភាសា អ្ង់ធគៃស 

អាហារកិ អារា៉ា ប់ ចិន (អ្កសរកាត់) ចិន (អ្កសរធេញតួ) អ្ង់ធគៃស ដែម រ កូធរ៉ា អូ្រ៉ាមូ្ ូ  រុសសុ ី សូា ល ីធអ្សាញ 

តកា ុក ទីក្គីោ  និងធវៀតណាម្ធៅធលើធគហទំេ័ររបស់ធយើង៖ 

www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram។  

សូម្រំឮក ានដតបុគគលដដលបានចុេះបញ្ជ ីធៅធលើក្កោសជួលកដនៃងរស់ធៅប ធុណាណ េះ 

ធទើបានសិទធិទទួលបានកាតធនេះ។ 

កាតធនាេះនឹងក្តូវបានដចកចាយធៅកន ុងក្េឹតត ិការណ្៍ធផ្សងៗធោយផ្ទទ ល់រវាងដែម្ករាដល់ដែមី្នាឆ្ន ំ 

2023។ ទីតំងដចកចាយនឹងអាចធៅដល់បានតម្រយៈឡានក្កងុ 

ធហើយានទីតំងធៅឬធៅជិតលំធៅឋានរបស់ SHA ។  បុគគលទងំអ្ស់ដដលទទួលបានកាត 

ចាំបាច់ក្តូវានអ្វ ើមួ្យដដលានធ ម្ េះរបស់េួកធគធៅធលើធនាេះ វាមិ្នចាំបាច់ជាឯកសារផ្ល វូការធទ។ 

វាក្គ្មន់ដតបញ្ញជ ក់ថាធ ម្ េះរបស់អ្នកសរធសរបានក្តឹម្ក្តូវប ុធណាណ េះ។ 

ដសវងយល់បដនថម្អំ្េីទីតងំដចកចាយ និងកាលបរធិចឆទធៅធលើធគហទំេ័ររបស់ធយើង 

www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram។ 

 

10. ខ្្ញ ំម្ិនអាចចូលរមួ្ក្ពឹ ត ិការណ៍ដចកចាយនដ្ឋយផ្ទា ល់បាននទ។ ន ើខ្្ញ ំអាចទទួលបានកា  

ORCA យ៉ា ងដូចនម្តច? 

អាចធអាយនរណាាន ក់យកកាតជំនួសអ្នក 

ប ុដនតទល់ដតអ្នកបានចុេះធ ម្ េះជាមុ្នធោយធក្បើក្កោសបំធេញរបស់ SHA ដតប ុធណាណ េះ។ 

អ្នកអាចចូលយកក្កោសបំធេញធនាេះធៅទធីនេះ៖www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgra

m។ អ្នកដដលម្កទទួលយកកាតរបសអ់្នក ក៏នឹងក្តូវការានអ្វ ើមួ្យដដលានធ ម្ េះរបស់អ្នក

ធៅធលើធនាេះ ធនេះអាចជាប័ណ្ណ ធបើកបរ ឬអ្តតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ម្យ ង ក្កោសជួលផ្ទេះ ឬសំបុក្តមួ្យចាប់។ 

វាមិ្នចាំបាច់ជាឯកសារផ្ល វូការធទ។ វាក្គ្មន់ដតធដើម្បីបញ្ញជ ក់ថា ធ ម្ េះរបស់អ្នក សរធសរបានក្តឹម្ក្តូវ។  

កន ុងករណី្ដដលគ្មម ននរណាាន ក់អាចម្កទទួលយកកាតជំនួសអ្នកបាន 

ក្បសិនធបើអ្នកបានបំធេញក្កោសសុំជំនួយេី SHA តម្អីុ្នធឺណ្ិត 

ធហើយានសិទធិទទួលជំនួយេីកម្ម វធីិធនេះ ធយើងនឹងធផ្ញើកាតឱ្យអ្នកធៅចុងនិទ រដូវឆ្ន ំ 2023។  

 

11. នៅនពលអនាគ  ន ើក្បជ្ញជនដដលក្បាក់ចំណូលទាបរស់នៅតម្លំនៅឋានឯនទៀ  

(ដូចជ្ញអនកកាន់ប័ណេ  section 8) នឹងមានសិទធ ិទទួលជំនួយពី SHA Transit Pass របស់ SDOT 

ដដរឬនទ? 

ធេញមួ្យកម្ម វធីិធនេះ នាយកោា នដឹកជញ្ជ នូ និងអាជាញ ធរលំធៅឋាន Seattle 

នឹងធធវ ើការរមួ្គ្មន ធដើម្បវីាយតថ្ម្ៃកម្ម វធីិ។ លទធផ្លថ្នការវាយតថ្ម្ៃ ម្តិដកលម្អេីសាធារណ្ៈជន 

ធហើយនិងការានផ្ដល់មូ្លនិធិនឹងជួយដកលម្អកម្ម វធីិនាធេលឆ្ន ំធៅខាងមុ្ែ។  
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12. ន ើខ្្ញ ំអាចជំនួសកា  ORCA ដដលបា ់បង/់ខូ្ចនដ្ឋយរនបៀបណា? 

ក្បសិនធបើកាត ORCA របសអ់្នកបាត់ ឬែូច ធយើងនឹងធអាយវាវញិធោយមិ្នគិតថ្លៃ។ សូម្ទក់ទង SHA 

ធោយធក្បើធ ម្ េះ និងអាសយោា នរបស់អ្នក ធដើម្បធីសន ើសំុកាតលមីវញិ។ 

កាតចាស់របស់អ្នកនឹងក្តូវបិទធចាល ធៅធេលអ្នកក្តូវបានធគធចញកាតលមីឱ្យ។ 

  

13. ក្បសិននបើខ្្ញ ំមានសំណួរបដនែម្ ន ើខ្្ញ ំគួរទាក់ទងអនកណា? 

េ័ត៌ានអំ្េីកម្ម វធីិធនេះក៏ានធៅធលើធគហទំេ័ររបស់ SDOT គឺ 

www.seattle.gov/transportation/TransitPassProgram ។  

SHA 

ទូរស័េទ (ធៅ): (206) 615-3551 

អីុ្ដម្លៈ TransitPass@seattlehousing.org 
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