
�នស្រ�ប់
បន�ដំេណើរ
េលខ 101



ជេ្រមើសជិះ�នបន�ដំេណើរ្រក �ងក� �ង
តំបន់

�ន្រក �ង
Metro

ទូក�ក់សីុWest Seattle

�ន្រក �ងេលឿនមិន
ឈប់េ្រចើនកែន�ង
(Sound Transit Express 
Bus)

រថេភ� ើង St Link 
Light Rail

�ន្រក �ង Seattle 
Streetcar



�ន្រក �ង Metro
�ន�ង ២០ ផ� �វស្រ�ប់េធ� �ដំេណើរបន� �ម
West Seattle, South Park េហើយនិង Georgetown
● RapidRide C Line
● �ន្រក �ង Metro ស្រ�ប់េធ� �ដំេណើរបន�
● ទូក�ក់សីុ West Seattle
● �ន្រក �ងេលឿនមិនឈប់េ្រចើនកែន�ង

(Sound Transit Express Bus)

��� ប់េ�កែន�ង�នជេ្រមើសេធ� �ដំេណើរបន�
�ន់ែតេ្រចើនែថមេទៀត
● រថេភ� ើង Link Light Rail
● �ន្រក �ង Seattle Streetcar



RAPIDRIDE

The C Line
● ភូមិ Westwood Village
● Fauntleroy
● កែន�ងជួប�� េ� Alaska Junction
● ក� �ងទី្រក �ង Downtown Seattle
● South Lake Union

ជិះកង់ឬេដើរេដើម្បីបន�ដំេណើររបស់
អ�កឱ្យ�ន�� យ

េពលយប់េ្រ� /
េពល្រពឹក្រពលឹមេរៀង�ល់ ១០�ទី មួយ�ទិត្យ ៧ ៃថ�



�ន្រក �ងេលឿនមិនឈប់េ្រចើនកែន�ង
(Sound Transit Express Bus)

ផ� �វេធ� �ដំេណើរេលខ 560 (Route 560)

• ភូមិ Westwood Village

• ្រព�នយន�េ�ះ Sea-Tac 

Airport

• Renton

• Bellevue



● ជិះពី Seacrest Park េ� Pier 5 េ�Downtown

● �ន�ន្រក �ងដឹកជ�� �នេ�យឥតគិតៃថ�

ទូក�ក់សុី West Seattle

○ ផ� �វេធ� �ដំេណើរេលខ 773 Route 773 (�មរយៈផ� �វ Alaska & Avalon)

○ ផ� �វេធ� �ដំេណើរេលខ 775 Route 775 (�មរយៈផ� �វ Admiral & Alki)

● �នកែន�ង�ក់កង់េលើរថយន�

● ឥឡ� វ េគអនុ�� តឱ្យយកែឆ�េធ� �ដំេណើរ�មួយ�ន!



● រថេភ� ើង Link Light Rail បន�េ�

�� នីយ៌រថេភ� ើងចំនួន ១៩ កែន�ង

● �ចឆ�ង�ត់�នេ�យ�ន្រក �ង Metro

● West Seattle (21, 50, 125, 131/132)

● South Park & Georgetown (60, 124, 131/132)

● �ចឆ�ង�ត់�នេ�យកង់

ស� �តធឺ ឬ�រជិះ�នរមួ��

រថេភ� ើង Link Light Rail



● �ចឆ�ង�ត់�ន ពីកែន�ងបន�

ដំេណើរ េ�� ះេ��នេ់�លេ�

● �នដឹកជ�� �នេ� South Lake

Union Street Car

● �ន្រក �ង First Hill Street Car

○ េ� Pioneer Square

○ តំបន់ភូមិចិន

International District

○ តំបន់ Central District

○ តំបន់ First Hill

○ តំបន់ Capitol Hill

�ន្រក �ង Seattle Streetcar



● ែផន�រេធ� �ដំេណើរ �ចេធ� ��មអន�ញ�ន
● �នជំនួយ�រ�� ល់ខ� �នពី្រក �ម�រ�រ Flip 

Your Trip Team, Hopelink េហើយនិងទី
�� ក់�រ�ត់ែចង�ងេធ� �ដំេណើរក� �ងតំបន់

● �នកម� វ �ធីែអប (app) �េ្រចើន�ចជួយ
េរៀបចំែផន�រេធ� �ដំេណើរ

● �ចទទួលយក្រក�សកំណត់េពលេវ�ស្រ�ប់
េធ� �ដំេណើរេ�េលើ�ន្រក �ង េ���្រក �ង េ�
ប�� ល័យ េហើយនិងេ�មណ� លេស�កម�សង�ម
កិច�េផ្សងៗេទៀត។

រេបៀបេរៀបចំែផន�រ
េធ� �ដំេណើររបស់អ�ក



● ប�� �ល�រេធ� �ដំេណើរឱ្យ�ន�៉ង
លម� ិត៖ ទីកែន�ងេចញដំេណើរពីេដើម
ដំបូង ទិសេ� និង េពលេវ�

● ចំេ�ះ�រេធ� �ដំេណើរ�មភូមិនិង�ម
តំបន់ េ�យ�រេហតុេនះេហើយ�ន
�រខ�ះ�តចំេ�ះ�ន្រក �ង Metro

● ប�� �ល�រេធ� �ដំេណើរឱ្យ�ន�៉ងលម� ិត៖ ទី
កែន�ងេចញដំេណើរពីេដើមដំបូង ទិសេ�
និង េពលេវ�

● ល� បំផុតចំេ�ះ
● �រេរៀបចំេធ� �ដំេណើរឱ្យ�ន�� យ
● �រប�� ញជេ្រមើសផ� �វេធ� �ដំេណើរ�េ្រចើន
● �រេ្របើវ �ធី�េ្រចើន�៉ងស្រ�ប់េធ� �

ដំេណើរ

ែផន�រេធ� �ដំេណើរ
របស់ Metro

ែផនទី Google Maps



● រមួប�� �លេស�កម�េធ� �ដំេណើរពិេសស

● េធ� �ដំេណើរពីតំបន់មួយេ�តំបន់មួយ

● ប�� ីស�� រៈស្រ�ប់េធ� �ដំេណើរ

● ែឆកេមើលេពលេវ�និងទី�ំងពិត

្រ�កដរបស់�ន្រក �ង

● ែឆកេមើល� េតើ�ន្រក �ងមួយេទៀតនឹង

មកដល់េ�េពល�!

េ្របើកម� វ �ធី One Bus Away App FindaRide.org



• េផ�ើេលខ stop ID របស់អ�ក េ� 62550
• េលខ stop ID �នចុះេ�េលើ�� កស�� �ន
្រក �ងឈប់សឹងែត្រគប់កែន�ង�ងំអស់។

• អ�កនឹងទទួល�នេលខ�ន្រក �ងនិងេពល
េវ�ែដល�នឹងមកដល់។

• ្របែហល�្រត�វបង់ៃថ�េ្របើទិន� ន័យ
• អ�កក៏�ចទូរស័ព�េ�េលខ 206-553-3000 
េដើម្បីទទួលពត៌�នេនះ។

េតើ�ន្រក �ងមួយេទៀតនងឹមក
ដល់េ�េពល�?



្រក �ម�រ�ររបស់ Flip Your Trip �ចបេង� ើត
ែផន�រេធ� �ដំេណើរជូនអ�ក!

សូមចូលេ� bit.ly/FYT_TripPlan

ែផ�ក�ំ្រទបេង� ើតែផន�រេធ� �ដំេណើរ
�ន���ដូច�ងេ្រ�មេនះ

English
Español
Soomaali
Afaan Oromoo
Tiếng Việt
简体中文
繁体中文

한국어

��ែខ�រ

http://bit.ly/FYT_TripPlan
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-es
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-es
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-so
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-om
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-vi
http://www.seattletraffic.org/flipyourtrip-zh-hans/
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-zh-hant
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-ko
http://seattletraffic.org/flipyourtrip-km


● ផ�ល់�រ�ំ្រទមួយទល់និងមួយេដើម្ីបែស� ងរកជេ្រមើស

េធ� �ដំេណើរដ៏�ក់�ក់�មត្រម�វ�ររបស់អថិតិជន។

● ជួយអថិតិជនពីរេបៀបេ្របើ្រ�ស់ផ� �វដឹកជ�� �ន��រ

ណៈនិងផ�ល់ែផន�រេធ� �ដំេណើរេ�យ�� ល់ខ� �ន។

● េបើកពីេ�៉ង ៩ ្រពឹក - េ�៉ង ៤ រេសៀល ៃថ�ច័ន� ដល់

ៃថ�សុ្រក។

● ទូរស័ព�៖ 425-943-6760 រចួចុចេលខ 2

● អីុែមល៖mobility@hopelink.com

ទូរស័ព�របស់
Hopelink Transportation Resource Line



ែផ�កបកែ្រប��របស់ King County Metro 
Interpreter
ទូរស័ព�មកេលខ 206-553-3000
សូមចុចេលខ ១ េដើម្ីបេស� ើសំុអ�កបកែ្រប��
សូម្រ�ប់��របស់អ�ក

ែផ�កបកែ្រប��របស់ Sound Transit Interpreter
ទូរស័ព�មកេលខ 1 (800) 823-9230
សូម្រ�ប់��របស់អ�ក

េស�កម�អ�កបកែ្រប��ស្រ�ប់ែផន�រ
េធ� �ដំេណើរនិងសំណួរសួរអំពី�រេធ� �ដំេណើរបន�



រេបៀបបង់ៃថ�េធ� �ដំេណើររបស់អ�ក។



�នវ �ធីពីរ�៉ងេដើម្បីេ្របើទឹក្រ�ក់ $25 របស់អ�ក�នពី
Flip Your Trip ស្រ�ប់េធ� �ដំេណើរេ�យឥតគិតៃថ�

កម� វ �ធីែអបស្រ�ប់ទិញ
សំបុ្រត
Transit GO Ticket app
✔កម� វ �ធី ែអប ឥតគិតៃថ�
✔ទូរស័ព� Android ឬ iPhone
✔រមួ�ងំ មូ៉តូស� �តធឺ
✔ទទួល�នពិន� �

ជេ្រមើស�ត ORCA
✔ �� ន�� តហ� �ន
✔ �� ន គេ្រ�ងទិន�ន័យ
✔ �នប�� �មួយនិង ែអប
✔ �តប�� � ះតៃម�ែដល�ន្រ�ប់
✔ ប� �រពីផ� �វមួយេ�ផ� �វមួយេទៀត



កម� វ �ធីែអបស្រ�ប់ទញិសំបុ្រត Transit GO Ticket app

�រែណ�ំ�ជំ�នៗ�មអន�ញ េដើម្ីបជួយ
អ�កក� �ង�រេ្របើ្រ�ស់កម� វ �ធី ែអប។

https://bit.ly/TgtKhmer

https://bit.ly/TgtKhmer


�ត ORCA
● �យ្រស�លេ្របើ�តេធ� �ដំេណើរេ�
ក� �ងតំបន់

● �តថ�ីៃថ� $5.
● �ចប�� �ល្រ�ក់បែន�មេ�យ�យ
្រស�ល

● ទឹក្រ�ក់មិនេចះផុតកំណត់
● អ�ក�ចដូររ�ង�ន្រក �ងនិងទី
�� ក់�រេផ្សងៗ

● អ�ក�ចបង់្រ�ក់ែតេ�េពលេធ� �
ដំេណើរ ឬបេង� ើតគណនី្រប�ំែខ
េ�យ�� នកំណត់



�ត ORCA 
ស្រ�ប់

មនុស្សេពញវ �
យ

�ត ORCA
ស្រ�ប់យុវវ �

យ

�ត ORCA 
LIFT

RRFP
ប័ណ� ចុះៃថ�ឈ� �លេធ� �
ដំេណើរក� �ងតំបន់

RRFP
ប័ណ� ចុះៃថ�ឈ� �ល
េធ� �ដំេណើរក� �ង

តំបន់

ប័ណ� ជំនួយ
្រប��ំ� ំ

មនុស្សេពញវ �
យ

�យុពី 19 -
64 �� ំ

យុវវ �យ
�យុពី 6 -

18 �� ំ

េ�្រតឹម
ឬេ្រ�ម 200%
ៃន��ងក្រមិត
�ព្រកី្រករបស់

សហព័ន�

មនុស្សវ �យចំ�ស់
ពី�យុ 65 េឡើងេ�

ពិ�រ ឬ �ន
េមឌី�

(Medicare)

កម� វ �ធីផ�ល់
ជំនួយពីរដ�ខ� ះ

�ន្រក �ង
Metro

$2.75 $1.50 $1.50 $1.00 $1.00 $0

រថេភ� ើង Light
Rail

តំបន់ SODO 
េ� Downtown

$2.25 $1.50 $1.50 $1.00 $1.00 $0

ទូក�ក់សុី
West Seattle $5.75 $5.75 $3.75 $2.50 $2.50 $0

ៃថ�េធ� �ដំេណើរស្រ�ប់េ្របើ�ត ORCA
គំ
រៃូ
ន
�
រប
ង់
ៃថ
�េធ
��ដំ
េណ

ើរែ
ត
មួ
យ
ទ
ិស



ជេ្រមើសចុះៃថ�េធ� �ដំេណើរ
ប័ណ� ចុះៃថ�ឈ� �លេធ� �ដំេណើរក� �ងតំបន់ (RRFP)
• មនុស្សវ �យចំ�ស់ពី�យុ 65 េឡើងេ�
• មនុស្សពិ�រ
• អ�កទទួល េមឌី�
• ស្រ�ប់�ក់�ក្យសំុនិង�រែណ�ំ សូមចូលេ�

https://reducedfare.kingcounty.gov/en-US/
គំរៃូន�របង់ៃថ�េធ� �ដំេណើរ
• �ន្រក �ងរបស់ Metro, �ន្រក �ងរបស់ Sound Transit Bus, រថេភ� ើង Link 

Light Rail = $1.00
• ទូក�ក់សីុ West Seattle = $3.75

អ�ក�ចប�� �លទឹក្រ�ក់ $25 របស់អ�កេ�ក� �ង�ត RRFP ែដល�នចុះ
េ�� ះរចួេហើយ

https://reducedfare.kingcounty.gov/en-US/


ជេ្រមើសចុះៃថ�េធ� �ដំេណើរ
�ត ORCA LIFT
• ្រ�ក់ចំណូល្រតឹមឬេ្រ�ម 200% ៃន��ងក្រមិត�ព្រកី្រករបស់សហព័ន�
• ស្រ�ប់�ក់�ក្យសំុនិង�រែណ�ំ សូមចូលេ�

https://reducedfare.kingcounty.gov/en-US/

គំរៃូន�របង់ៃថ�េធ� �ដំេណើរ
• �ន្រក �ងរបស់ Metro, �ន្រក �ងរបស់ Sound Transit Bus, រថេភ� ើង Link Light Rail = 

$1.00
• ទូក�ក់សីុ West Seattle = $3.75

អ�ក�ចប�� �លទឹក្រ�ក់ $25 របស់អ�កេ�ក� �ង�ត ORCA LIFT ែដល�នចុះេ�� ះរចួ
េហើយ

https://reducedfare.kingcounty.gov/en-US/


ប័ណ� ជំនួយ្រប��ំ� ំ
អ�ក�នសិទ�ិទទួល ្របសិនេបើអ�កចូលរមួក� �ង
កម� វ �ធី�មួយេ��ងេ្រ�ម

● ជំនួយបេ�� ះ�សន�ស្រ�ប់្រក �ម្រគ��រ (TANF)
● ្រ�ក់ជំនួយស្រ�ប់ជនេភៀសស� �ន (RCA)
● ្រ�ក់ជំនួយស្រ�ប់មនុស្ស�នវ �យចំ�ស់ មនុស្ស�� ក់ មនុស្សពិ�រ

(ABD)
● កម� វ �ធីផ�ល់ជំនួយ�ស� ី�នៃផ�េ�ះ (PWA)
● កម� វ �ធីផ�ល់្រ�ក់ជំនួយជនពិ�រ (SSI)
● កម� វ �ធីផ�ល់ជំនួយ�ំ�ច់និងស្រ�ប់ផ�ះសែម្បង

ស្រ�ប់�រ�ក់�ក្យសំុនិង�រែណ�ំ សូមចូលេ� https://bit.ly/SubAnnPass

�របង់ៃថ� = $0 (ស្រ�ប់�ន្រក �ង Metro, Sound Transit និង ទូក�ក់សីុ ឥតគិត
ៃថ��ងំអស់)

https://bit.ly/SubAnnPass


អ�ក�ច្រគប់្រគងគណនី ORCA របស់
អ�ក�មអន�ញ

● ប�� �លទឹក្រ�ក់
● ែឆកេមើលទឹក្រ�ក់េ�សល់
● �យ�រណ៌�រ�ត់�តឬ
�ត្រត�វ�នេគលួច

● សំុ�តថ�ី
● េផ�រទឹក្រ�ក់ $25 របស់អ�កេ�
�ត ORCA ែដលអ�ក�ន
្រ�ប់

ចំេ�ះពត៌�នបែន�ម ចូលេ��ន់េគហទំព័រ orcacard.com ។

http://orcacard.com


�រេ្របើ្រ�ស់
King County Metro ACCESS

● �នសិទ�ិទទួល៖ មនុស្សពិ�រែដល្រត�វ�ន

េគកំណត់� មិន�ចជិះ�ន្រក �ងេធ� �

ដំេណើរផ� �វែតមួយ។

● េស�កម�ស្រ�ប់ជិះ�នែវនរមួ�� ។

● �រេធ� �ដំេណើរ្រត�វកក់ទុក 1-7 ៃថ��មុន។

● ត្រម�វឱ្យ�ក់�ក្យសំុទុក�មុន

● ទូរស័ព�េ� 206 - 263 - 3113



● �រេធ� �ដំេណើរេ�និងមកពី�ត់ជួបេពទ្យស្រ�ប់អ�ក�ន
Medicaid រមួ�ងំ

○ ជំនួយស្រ�ប់េធ� �ដំេណើរបន���រណៈ
○ �តេចញសងៃថ��ំង
○ េស�កម�ពីផ�ះមួយេ�ផ�ះមួយ

● សូម�ក់ទង
○ តំបន់ King County: (800) 923-7433
○ តំបន់ Snohomish County: (855)766-7433

ែផ�កដឹកជ�� �ន
Hopelink Medicaid Transportation



សូមចុះេ�� ះ�មួយកម� វ �ធី Flip Your Trip http://FlipYourTrip.org

សំណួរអំពីកម� វ �ធី Flip Your Trip info@FlipYourTrip.org

សំណួរទូេ�អំពី�� ន WestSeattleBridge@seattle.gov 
(206) 400-7511

ទំ�ក់ទំនងេ� Hopelink Resource Line mobility@hopelink.org
(425) 943-6760

ទំ�ក់ទំនងសំ�ន់ៗ

mailto:info@FlipYourTrip.org


សូមអរ
គុណ!
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