
در برنامه آزمایشی کرایههای با تخفیف 
شهرستان Allegheny عضو شوید!

اداره خدمات انسانی )DHS( شهرستان Allegheny به دنبال  پذیرندگان برنامه کمک تغذیه 
تکمیلی )SNAP( با سن 18 تا 64 سال است تا در یک برنامه آزمایشی 12 ماهه به منظور 

فهمیدن تأثیرات مقرون به صرفه بودن حمل و نقل بر روی ساکنان کم درآمد شرکت کنند.

 Allegheny چه کسانی برای برنامه آزمایشی کرایههای با تخفیف شهرستان
واجد شرایط هستند؟ 

شرکت کنندگان واجد شرایط:

در حال حاضر ساکن 
شهرستان Allegheny باشد

سن او بین 18 و 64 

سال است

نحوه عملکرد برنامه آزمایشی چگونه است؟

مشارکت در برنامه آزمایشی داوطلبانه است اما شامل موافقت 

کردن با به اشتراک گذاشتن دادهها و تکمیل کردن نظرسنجیهای 

گاه به گاه است. شرکت کنندگان واجد شرایط به طور تصادفی به 
یکی از این سه گروه اختصاص داده میشوند:

چرا به جای یک برنامه دائمی به 
صورت آزمایشی است؟

یک برنامه آزمایشی فرصت کوتاه مدتی است برای 

آموختن از شرکت کنندگان با هدف شکل دادن 

طراحی برنامه دائمی.

DHS میخواهد بفهمد که ساکنین محلی چگونه 
میتوانند از کمتر کردن هزینه حمل و نقل عمومی 

بهرهمند شوند. این مسئله شامل بررسی تأثیر بر روی 

استفاده از آن و افزایش یا عدم افزایش دسترسی به 

مشاغل، خدمات و سایر نیازهای ساکنین میشود.

برای کسب اطالعات بیشتر و درخواست مشارکت، آدرس زیر را ببینید:
DiscountedFares.alleghenycounty.us

کرایههای رایگان: این گروه کرایههای رایگان نامحدود 
برای همه سفرهای PRT به مدت 12 ماه دریافت 

میکنند.

تخفیف 50%: این گروه یک کارت اتصال 
)ConnectCard( دریافت میکنند که هزینه همه 

سفرهای PRT را به اندازه نصف )50%(  به مدت 12 ماه 

کاهش میدهد، و 10$ شارژ اولیه دارد.

بدون تخفیف: این گروه یک کارت اتصال با شارژ اولیه 
10$ دریافت میکند اما تخفیف کرایه نمیگیرد.
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مزایای SNAP را در تاریخ 30 سپتامبر، 2022 

دریافت میکرده است

اعضای خانواده دیگری با سن 18 تا 64 سال ندارد 

که از قبل در این برنامه آزمایشی شرکت میکند

http://DiscountedFares.alleghenycounty.us

