
Thẻ Cơ Hội Trẻ
Dưới hoặc 18 tuổi được đi miễn phí với PRONTO!

SANDAG đã phối hợp với MTS, NCTD và bang San Diego để kết nối thanh thiếu niên với các trường học, cơ 
hội nghề nghiệp, giải trí và nhiều hơn nữa!

Từ ngày 1 tháng 5, thanh thiếu niên dưới hoặc 18 tuổi có thể đi chuyển tiếp miễn phí tại bang 
San Diego thông qua chương trình thí điểm Thẻ Cơ Hội Trẻ SANDAG.
Hãy lập tài khoản ứng dụng hoặc thẻ Youth PRONTO để được đi không giới hạn xe buýt, xe điện, 
COASTER và SPRINTER trong tháng 6 năm 2023.

1. Nhận PRONTO Đã có thẻ hoặc ứng dụng Youth PRONTO trên điện thoại? Tất cả 
các chuyến đi sẽ được tự động miễn phí từ ngày 1 tháng 5! Nếu 
bạn mới làm quen với PRONTO, bạn có thể:

Tải ứng dụng PRONTO và đăng ký tài khoản. Sau đó đến 
sdmts.com/youth-opportunity-pass để chuyển tài khoản từ 
Người Lớn sang Thanh Thiếu Niên. 

Hoặc nhận thẻ Youth PRONTO miễn phí từ Cửa hàng MTS 
Transit, Trung tâm Dịch vụ Khách hàng NCTD,  chọn tổ chức 
cộng đồng, trường tham gia hoặc tại các sự kiện của trung tâm 
chuyển tiếp đặc biệt trong tháng Tư và tháng Năm.

2. Chuẩn bị sẳn sàng Sử dụng mục Lập trình chuyến đi và Điểm đến tiếp theo trong 
ứng dụng PRONTO để tìm thông tin thực tế.  Hoặc đến trang 
sdmts.com and gonctd.com để thiết kế tuyến đường riêng và 
tìm trạm chuyển tiếp gần nhất, 

3. Chuẩn bị đi Đến lúc xuất phát rồi! Nhớ chạm thẻ hoặc quét màn hình ứng 
dụng mỗi lần đi. Thanh thiếu niên phải xuất trình giấy tờ hợp pháp 
khi đi xe, chẳng hạn như thẻ học sinh có ảnh, thẻ chứng minh có 
ảnh kèm ngày sinh hoặc giấy khai sinh. 

Tất cả đã chuẩn bị sẳn sàng! Chúng tôi nóng lòng được chứng kiến những điều Thẻ Cơ Hội Trẻ kết 
nối với bạn trong tương lai.

Hãy đăng ký ngay hôm nay!
YouthOpportunityPass.sandag.org
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Thanh thiếu niên có thể đi miễn phí: 
Dễ như đếm 1, 2, 3


