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Pagbabago ng Pasahe sa Sounder 2021  

Pinag-uugnay ng Sound Transit ang mas maraming tao sa mas maraming lugar. 
401 S. Jackson St. | Seattle, WA 98104 | 1-800-201-4900 / TTY Relay: 711 | main@soundtransit.org | soundtransit.org 

Pagbabawas sa mga pasahe para sa ORCA LIFT, kabataan, mga 
nakatatanda at pasaherong may kapansanan 
Isinasaalang-alang ng Sound Transit ang pagbabawas ng mga pasahe para sa aming mga pasahero ng ORCA 
LIFT (mga adulto na mababa ang kita), kabataan (edad 6-18) at mga may taglay na Pahintulot sa Rehiyonal na 
Pinababang Pamasahe (mga nakatatanda na edad 65+ at mga pasaherong may kapansanan).  
Dahil sa pagbabawas na ito, mas maa-access ng mga grupong ito ang Sounder, at mas pasisimplehin nito ang 
estruktura ng pasahe sa buong sistema ng Sound Transit sa pamamagitan ng pag-aayon ng mga pasahe ng 
Sounder sa Link light rail at mga pasahe ng ST Express bus para sa mga grupong ito ng pasahero. 

Ibinabalangkas ng talaan sa ibaba ang kasalukuyang mga pasahe sa Sounder, na nakabatay sa distansiyang 
nilakbay, at ang panukala naming tiyak na pasahe para sa mga pasaherong ito. (Kami ay hindi nagsasaalang-
alang ng mga pagbabago sa regular na mga pasahe ng mga adulto sa panahong ito.) 

Kasalukuyan at panukalang mga pasahe sa Sounder 

 
Kasalukuyang mga pasahe* Panukalang pasahe 

ORCA LIFT $2.50-$4.25 $1.50  

Kabataan $2.50-$4.25 $1.50  

Nakatatanda at may kapansanan $1.50-$2.75 $1.00 

* depende sa distansiyang nilakbay 
 

Ipaalam sa amin ang iyong opinyon tungkol sa mga pagbabagong ito bago ang Disyembre 
6, 2020.  

• Sagutan ang survey sa  soundtransit.org/FareChange 
• Mag-email sa amin sa fares@soundtransit.org 
• Tumawag sa amin sa 800.201.4900 

Matatagpuan ang impormasyon tungkol sa Sounder commuter rail service sa soundtransit.org/farechange 

Manatiling updated  
Mag-sign up para sa mga text o email ng Rider Alert sa soundtransit.org/subscribe 
Subaybayan ang Sound Transit blog sa soundtransit.org/platform     
I-follow kami sa Twitter  

Mga Karaniwang Tanong ng mga Pasahero  
main@soundtransit.org   
1-888-889-6368, TTY Relay 711  
Lunes - Biyernes, 7 a.m. hanggang 7 p.m.  

 
Tulong sa Wika  

Para sa naisaling impormasyon tungkol sa isang proyekto o serbisyo sa transportasyon, 
mangyaring tawagan ang linya ng wika sa 1-800-823-9230 sa karaniwang oras ng negosyo: Lunes-
Biyernes, 7:00 a.m. hanggang 7:00 p.m.  
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