
بلیط فرصت جوانان
!PRONTO سفر رایگان افراد ۱۸ سال به پایین با

SANDAG با NCTD  ،MTS و شهرستان سن دیگو گروهی تشکیل داده است تا جوانان را با مدرسه، شغل، سرگرمی و موارد دیگر پیوند دهد!

 Youth Opportunity( »از تاریخ ۱ مه، هر فرد ۱۸ سال به پایین می تواند از طریق برنامه آزمایشی »بلیط فرصت جوانان
SANDAG  )Pass به صورت رایگان در شهرستان سن دیگو با وسایل حمل  ونقل سفر کند.

کارت یا حساب برنامه Youth PRONTO را دریافت کنید تا از سفرهای نامحدود با اتوبوس، تراموا، COASTER و 
SPRINTER تا ماه ژوئن ۲۰۲۳ برخوردار شوید.

PRONTO .۱ را 
دریافت کنید

از قبل یک کارت Youth PRONTO یا برنامه آن را در تلفن خود دارید؟ همه سفرها به طور 
خودکار از تاریخ ۱ مه رایگان خواهند بود!اگر کاربر جدید PRONTO هستید، می توانید:

 برنامه PRONTO را دانلود و برای یک حساب ثبت نام کنید. سپس به
sdmts.com/youth-opportunity-pass مراجعه کنید تا حساب خود را از 

»بزرگسال« به »جوان« تبدیل کنید.

یا کارت رایگان Youth PRONTO را از MTS Transit Store )فروشگاه حمل  ونقل 
MTS(، مراکز خدمات مشتری NCTD، سازمان های اجتماعی برگزیده، مدارس شرکت کننده در 

طرح، یا در رویدادهای ویژه مراکز حمل ونقل در طول ماه های آوریل و مه تهیه کنید.

برای کسب اطالعات لحظه ای، از Trip Planner )برنامه ریز سفر( و Next Departure ۲. آماده شوید
)سفر بعدی( در برنامه PRONTO استفاده کنید. یا به وب سایت های sdmts.com و 

gonctd.com مراجعه کنید تا مسیر سفرتان را ایجاد و نزدیک ترین ایستگاه حمل ونقل را پیدا 
کنید.

وقت سفر است! به خاطر داشته باشید که هر بار که سوار می شوید باید از کارت استفاده کنید یا ۳. سوار شوید
برنامه خود را اسکن کنید. جوانان باید بتوانند مدارکی مبنی بر واجد شرایط بودن، مانند کارت 

شناسایی عکس دار مدرسه، کارت شناسایی عکس دار دولتی با تاریخ تولد، یا شناسنامه را در حین 
سوار شدن نشان دهند.

کامالً آماده اید! بی صبرانه منتظریم ببینیم بلیط فرصت جوانان شما را در آینده با چه فرصت هایی پیوند خواهد داد.

امروز ثبت نام کنید!
YouthOpportunityPass.sandag.org
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جوانان می توانند رایگان سفر کنند: مثل آب خوردن


