
 د ځوانانو دفرصت پاس
18 کلن او د هغې څخه کم عمر لرونکي PRONTO کې وړیا سوارلی کوي!

SANDAG )سینډیګ( د NCTD ،MTS، او د سان ډیاګو کاونټي سره په ګډه کار کړی ترڅو ځوانان ښوونځي، دندې، تفریح     او نور ډیر څه 
سره وصل کړي!

د می له 1 لومړۍ نیټې څخه، هر هغه څوک چې عمر یې 18 او کم وي کولی شي په سان ډیاګو کاونټي کې د سنډاګ ځوانانو 
فرصت پاس پیلوټ برنامې له الرې وړیا ټرانزیټ ته سفر وکړي.

د 2023 تر جون پورې په بس، ټرالي، کوسټر، او سپرینټر کې د غیر محدود سفرونو ترالسه کولو لپاره خپل د ځوانانو پرانټو 
PRONTO ایپ حساب یا کارت ترالسه کړئ.

PRONTO .1پرانټو 
ترالسه کړئ

ستاسو په تلیفون کې دمخه د ځوانانو پروتو کارت یا ایپ لرئ؟ ټول سوارلی به په اوتومات ډول د 
می 1 څخه پیل شي! که تاسو PRONTO ته نوي یاست نو تاسو کولی شئ:

د PRONTOپرنټو  اپ ډاونلوډ کړئ او د حساب لپاره نوملیکنه کړئ. بیا لیدنه وکړئ
sdmts.com/youth-opportunity-pass خپل بدلولو لپاره حساب له بالغ څخه ځوانانو 

ته.
یاد MTS ټرانزیټ پلورنځی،  دNCTD پیرودونکو خدماتو مرکزونه، پیرودونکو خدماتو 

مرکزونو، د ټولنیزو سازمانونو غوره کولو، ګډون کوونکو ښوونځیو، یا د اپریل او می په میاشتو 
کې د لیږد ځانګړي مرکز پیښو څخه د وړیا ځوانانو پروتو کارت واخلئ.

د دې لپاره په PRONTO ایپ کې د سفر پالنر او راتلونکي روانیدل وکاروئ ریښتیني وخت 2. چمتو شئ
معلومات. یا sdmts.com او gonctd.com ته مراجعه وکړئستاسو د الرې د جوړولو 

او نږدې ترانزیتي سټیشن موندلو لپاره ویب پاڼې.

3. سوارلی ترالسه 
کړئ

دا د تګ وخت دی! په یاد ولرئ هرکله چې تاسو سوارلی کوئ تاسو باید خپل کارت دننه کړئ یا 
خپل آپ سکین کړئ. ځوانان باید د دې وړتیا ولري چې د موټر چلولو پرمهال د وړتیا ثبوت وښیې 
لکه د ښوونځي عکس پېژندپاڼه ، د زیږون نیټه سره د حکومت لخوا صادر شوی عکس پېژندپاڼه، 

یا د زیږون سند.

تاسو ټول چمتو یاست! موږ انتظار نشو کولی چې وګورو چې د ځوانانو فرصت پاس تاسو له راتلونکي سره وصل کوي.
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ځوانان کولی شي وړیا سفر وکړي: 1، 2، 3 په څېر اسانه

نن دننه )ساین اپ( شئ!
YouthOpportunityPass.sandag.org


