PRONTO ၏ သတင်းး�အချျက််အလက််
သို့့� မ
� ဟုုတ်် ကူူ ညီီထော�ာက််ပံ့�့ မှု့့ �ကိုု� ပိုု� မိုု� လိုု� အပ််ပါါသလားး�။

Goodbye
Compass.

HELLO
PRONTO!

Website လိပ်စာ
RidePRONTO.com
PRONTO အထောက်အကူ ပြုအဖွ ဲ ့
(၆၁၉) ၅၉၅-၅၆၃၆
တနင်္လာာ�နေ့�့မှှသော�ာကြာ�ာနေ့�့ မနက်် ၇နာာရီီ မှှ ညနေေ ၇နာာရီီ
စနေေနေ့�့
မနက်် ၁၀ နာာရီီ မှှ နေ့�့လည်် ၂နာာရီီ
MTS ဘတ်စ်ကားလက်မှ တ်အရောင်းဆိုင်
1255 Imperial Avenue
(at the 12th & Imperial Transit Center)
တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ မနက် ၈ နာရီ မှ ညနေ ၅နာရီ

စက််တင််ဘာာတစ််လလုံးး� �တွွင််
PRONTO
ဖြ�င့််�အခမဲ့့�စီးး�နိုု� င််သည််။
စက််တင််ဘာာ ၁ ရက်် နေ့�့
PRONTOကိုု� စတင််အသုံးး� �မပြု�မီီအချိိ�န််အထိိ ကျျန််ရှိိ�နေေသေး�း
သော�ာ ဘတ််စ််ကားး�ကဒ်် Compass pass ကိုု� အသုံးး� �ပြု�
နိုု� င််ပါါသည််။
ဘတ််စ််ကားး�ကဒ်် Compass pass တွွ င််ကျျန််ရှိိ�နေေသော�ာ
ဘတ််စ််ကားး�လက််မှှတ််ခများ�း�ကိုု� PRONTO သို့့� လွှဲ
� ဲ �ပြော��ာင်းး�
ပေး�းရမည်် မဟုုတ််ပါါ ။
စက််တင််ဘာာလတစ််လလုံးး� �တွွ င်် PRONTO ကဒ်် ကိုု�
ဘတ််စ််ကားး�ပေါ်�် ရှိိ� လက််မှှတ်် စက််တွွ င်် တို့့� ထိိ
� ၍
သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ၊ စကင််ဖတ််၍ သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�
� တွွ က်် အသုံးး� � ပြု�ခ ကိုု� ကော�ာက််ခံံ မည်် မဟုုတ််
အသုံးး� �ပြု�မှု့့အ
ပါါ ။

PRONTOတွွင််ရှိိ�သော�ာ
သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ရယူူ ရန််
သင််၏ဖုုန်းး�ကင််မရာာဖြ�င့််�
QR ကုု ဒ််ကိုု�စကင််ဖတ််ပါါ

San Diego တွွင်် စက််တင််ဘာာလတစ််ရက််နေ့�့မှှ
စတင််မည့််� ဘတ််စ််ကားး�ခအတွွက်် ငွေေ�ပေး�း ချေ�ေမည့််�
နည်းး�လမ်းး�အသစ်် စတင််ခြ�င်းး�။

ပို မိုသိရှိလိုပါက website လိပ်စာ sdmts.com/PRONTO တွင်
သွားရောက်လေ့ လာနိုင်ပါသည်။
* PRONTO ကဒ် သို့မဟု တ် မိုဘိုင်းဖု န်းအက်ပလီ ကေးရှင်းနှ င့် သာ အခမဲ့ စီ းနင်း နိုင်ပါသည်။
ဘတ်စ်ကား၊ ထော်လီ ( Trolley )၊ BREEZE နှ င့် SPRINTER ဝန်ဆောင်မှုအတွ က် သက်တမ်း ရှိပါသည်။

စတင်အသုံးပြုခြ င် း
MTS အတွ က်မို ဘို င်း ဖုန်းအက်ပလီ ကေးရှင်းအသစ်ဖြ စ် သော PRONTO ကဒ်သည် ဘတ်စ်ကား
နှ င့် ထော်လီ ( Trolley )အတွ က် ပေးဆောင်ရန်အတွ က် ပို မို လွ ယ်ကူ စေသည်။

MTS ကို စီ းရန် PRONTO အသုံးပြုခြ င် း

PRONTO ကဒ် ထဲသို့ငွေဖြည့ ် ထည့ ် ခြ င် း

သင်စီ းသည့ ် အချိန်တိုင်း ကဒ်ကို လက်မှ တ်စက်နှ င့် ကပ်ပါသို့မဟု တ်စကင်ဖတ်ပါ

ခရီ းစဥ်သွ ားတို င်း ငွေပေးချေမှု့စနစ်သစ်သည် ခရီ းသည်များ ရှေ ့တွ င်ရှိသော ခရီ းစဥ် အတွ က် ငွေပေး

ကားဂိ တ်နှ င့် ဘတ်စ်ကားပေါ် ရှိစက်များအတွ က် ခရီ းသည်များသည် ခရီ းစဉ်တို င်းတွ င် PRONTO

ချေစရာမလို အပ်ပါ။ သင်တစ်နေ့ အတွ က်သင်လို အပ်သည့် ငွေ များကို သာပေးချေပါ၊ သို ့ မဟုတ် နောက်ဆက်
လက်သုံးရန်အတွ က် ထပ်မံ ထည့် ပါ။

သင်ရွေးချယ်ပါ ၊ ကဒ် သို့မဟု တ် အက်ပလီ ကေးရှင်း?

ကဒ်ကို လက်မှတ်စက်တွ င် ကပ်၍ သို ့ မဟုတ် PRONTO မို ဘို င်းဖုန်း အက်ပလီ ကေးရှင်းကို စကင်

ခရီ းသည်များသည် PRONTO ကဒ် (သို ့ မဟုတ်) PRONTO မို ဘို င်းဖုန်း အက်ပလီ ကေးရှင်းကို သုံး

ဖတ်ဖို ့ လို အပ်လိ မ့် မည်။ အကယ်၍ သင်သည်နှ စ်နာရီ အတွ င်းအကြိမ် များစွ ာ ခရီ းကို သွ ားလျှင်၊

နို င်သည်။ ခရီ းသည်များသည် နှ စ်ခုစလု ံ းကို အသုံးပြုလို ပါက PRONTO ကဒ်ကို အရင် ရယူ ပါ။

ပထမဆုံး ခရီ းစဉ်အတွ က်သာ ကျသင့် ငွေ ကို နု တ်ယူ မည် ဖြ စ် သည်၊ သို ့ သော်အခြားဘတ်စ်ကားတစ်

ထို ့ နောက် ၄င်းတို ့ ၏ကဒ် digital version , virtual version (ပုံရိ ပ်ယောင်ဗာရှင်း) ကို ဖန်တီ းပြီး

စီ းပေါ် ပြောင်း စီ းတို င်း သင့် ၏ကဒ်ကို လက်မှတ်စက်ကို ကပ် ၍ သို ့ မဟုတ် စကင်ဖတ် ရန်လို အပ်

လက်ရှိဘတ်စ်ကားငွေပေးဆောင်မှု့စနစ်

PRONTO မို ဘို င်းဖုန်းအက်ပလီ ကေးရှင်း ထဲ သို့ ထည့် ပါ။

သည်။

ခရီ းစဥ်တစ်လမ်း
(တစ်ကြောင်းစီ းခ)

$2.50

$1.25

အကောင်းဆုံး ယာဥ်စီ းခ
ခရီ းသည်များသည်

တစ်ရက်စာလက်မှ တ်ခ

$6.00

$3.00

$72.00

$23.00

PRONTO ကို ဘယ်မှ ာရနိုင်မလဲ ?
MTS သည် အခမဲ့ PRONTO ကဒ်များကို သြ ဂုတ်လနှ င့် စက်တင်ဘာလများတွ င် MTS လက်မှတ်
အရောင်းဆို င်၊ (Transit Center) ဘတ်စ်ကားကွ င်းစင်တာ ၊ အထူ းအစီ အစဉ်များ နှ င့် အွ န်လို င်း၊
ဖုန်းဖြ င့် တောင်းဆို မှု များမှလည်း ပေးလိ မ့် မည်။သင့် အနီးနားတွ င် အထူ းအစီ အစဉ် လှု ပ်ရှားမှု ့တစ်
ခုကို ရှာရန် MTS ယာဉ်များပေါ်တွ င် ခရမ်းရောင် ‘Take One’ ဟုရေး ထားသော ဆို င်းဘုတ် ကို
ရှာဖွေ ပါ သို ့ မဟုတ် website လိ ပ်စာ sdmts.com/PRONTO သို ့ ဝင်ရောက်ပါ။ ခရီ းသည်များသည်
အခမဲ့ PRONTO ကဒ် များကို စက်တင်ဘာလ မှစတင်၍ ထော်လီ Trolley လက်မှတ်စက်များ
နှ င့် MTS လက်လီ အရောင်းဆို င်များတွ င်ရရှိနိုင်ပါသည်။ (လက်မှတ်စက်များတွ င် အနည်းဆုံး
၃ ဒေါ်လာ၊ ဆို င်များတွ င် ၅ ဒေါ်လာရရှိနိုင်မည်။ )လက်လီ အရောင်းဆို င်များ၏ စာရင်းသိ ရှိ
ရန် အတွ က်website လိ ပ်စာ RidePRONTO.com သို ့ သွား ရောက် ကြ ည့် ရူ ့နို င်ပါသည် ။
မို ဘို င်းဖုန်း အက်ပလီ ကေးရှင်းကို Apple Store နှ င့် Google Play Store ဒေါင်းလု ပ်ဆွဲ နို င်ပါ
သည်။”PRONTO San Diego” ကို ရို က်ထည့် လည်း ရှာနို င်ပါသည်။ မို ဘို င်း PRONTO အကောင့် သည်
အမြဲတမ်းအတွ က် အခမဲ့ ဖြ စ် ပါသည်။

သင်၏ PRONTO ကဒ်ကို မှ တ်ပုံ တင်ပါ

PRONTOကဒ်ကို အသုံးပြုပြီး ယာဥ်စီ းခ ပေးခြ င် းဖြ င့် အသုံးစရိ တ် သက်သာစ

ပြီး (ငွေ စုရန်)အတွ က် အထောက်အကူ ဖြ စ် သည်။ တစ်ရက် သို ့ မဟုတ် တစ်လတွ င် လို အပ်သည် ထက်
ပို ၍ ပေးရတော့ မည်မဟုတ်ပါ ။
ခရီ းစဥ်တစ်လမ်းသွ ား(တစ်ကြောင်းစီ းခ)ကို ခရီ းစဥ်တိုင်းတွ င် လျော့ချ ပေမည် (ယခင်နှ စ်နာရီ
အတွ င်းမသုံးလျှင်)။
ခရီ းသည်များသည် တစ်ရက်စာလက်မှ တ်ခ တန်ဖိုးသို့ရောက်သည်နှ င့် တစ်ပြိုင်နက် ထို နေ့ရက်
၏ ကျန်ခရီ းစဥ်များကို ပေးရမည် မဟု တ်ပါ။
ခရီ းသည်များသည် တစ်လစာ လက်မှ တ်ခနူ န်းသို့ရောက်သည်နှ င့် တစ်ပြိုင်နက်ထို လ၏
ကျန်ရက်များ အတွ က် ကျသင့် ငွေကို ကောက်ခံ လိ မ့် မည် မဟု တ်ပါ ။

PRONTO ကဒ်နှ င့် နှ စ်နာရီ အတွ င်း ဘတ်စ်ကားများကို အခမဲ့ပြောင်းစီ းနိုင်ပါ
သည် ၊၊

PRONTO ကဒ်် သည််စျေး�း�နှုုန်းး�မပြော��ာင်းး�လဲဲပါါ။

တစ်လစာလမှ တ်ခ

အရွ ယ်ရောက်သူ

ကလေးနှ င့် လူ ငယ်များ

PRONTO သို့ငွေဖြည့ ် သွ င်းခြ င် း
ခရီ းသည်များသည် ၎င်းတို ့ ၏ PRONTO ကဒ် ကို အွ န်လို င်း RidePRONTO.comမှ လည်း ကောင်း
, ထော်လီ (Trolley )လက်မှတ်စက်များမှလည်းကောင်း လက်လီ ရောင်းဝယ် အရောင်းဆို င်မျာတွ င်
လည်းကောင်းငွေ ပြ န် ဖြ ည့် ထည့် သွ င်းနို င်ပါသည်။ ခရီ းသည်များသည် ငွေပေးဆောင် ရန်အတွ က်
PRONTO မို ဘို င်းဖုန်း အက်ပကေးရှင်းထဲ သို့ အကြွေးကဒ် credit (သို ့ မဟုတ်) debit card ဘဏ်ကဒ်
ထည့် ပြီး ပေးရန် လို အပ်သည်။ PRONTO ကဒ်ထဲ သို ့ ထည့် ထားသော ငွေ များကို ချက်ချင်းသုံးစွဲ နိုင်သည်။

တစ်လစာလက်မှ တ်ခ၀ယ်ယူ ခြ င် း
တစ်လစာလက်မှတ်ခ ကို တစ်လ ကြိုတင်၍ ၀ယ်ယူ နို င်ပါသည်။ ၎င်းတစ်လစာ လတ်မှတ်ခသည်
လ၏ ပထမနေ့ မှ နောက်ဆုံးနေ့ အထိ အသုံးပြုနို င် ပါသည်။ တစ်ရက်စာ လက်မှတ်ခမူ ကို ကြိုတင်

PRONTO ကဒ် သို ့ မဟုတ် မို ဘို င်းဖုန်းအက်ပလီ ကေးရှင်းတွ င် ခရီ းစဥ်တစ်လမ်းသွ ား (တစ်ကြောင်းစီ းခ)
အတွ က် နှ စ်နာရီ အတွ င်းဘတ်စ်ကားမှထော်လီ (Trolleys) , ထော်လီ (Trolleys) မှ ဘတ်စ်ကား
သို ့ အကန့် အသတ်မရှိ လွှဲ နို င်သည်၊၊ ပထမ ၂ နာရီ အကြာပြီး နောက် သင်နောက် တစ်ခေါက်စီ းသည့်

ခရီ းသည်များသည် website လိ ပ်စာ RidePRONTO.com တွ င်အကောင့် တစ်ခုဖွ င့် သင့် ပါ သည်။

အခါ

ကဒ်ပြားလက်ကျန်ငွေ ကို ကာကွ ယ်ရန် ၊ ခရီ းစဉ်များကို စစ်ရန်၊ တစ်ရက်လက်မှတ်ခ သို ့ မဟုတ်

ငွေလွှဲပြောင်းခြ င် း မပါ၀င်ပါ သို ့ မဟုတ် တစ်နေ့ စာလက်မှတ်ခတွ င် ငွေ လွှဲပြောင်း နို င်ပါသည်)

နောက်တစ်လမ်းစီ းခကို နု တ်ယူ လိ မ့် မည်။ (ငွေ ဖြ င့် ပေးရသည့် တစ်လမ်းသွ ားခရီ းစဉ်များတွ င်

တစ်လစာလက်မှတ်ခရရှိရန် တို းတက်မှု နှင့် အခြားအရာများအတွ က်ကဒ်ပြားကို မှတ်ပုံတင်ပါ။

၀ယ်ယူ လို ့ မရပါ။

ငွေသားဖြ င့် ပေးချေခြ င် း
ခရီ းသည်များသည် ၎င်တို ့ ၏ PRONTO ကဒ်ကို ထော်လီ (Trolley)လက်မှတ်စက်များ၊ MTS Transit
စတို းများသို ့ မဟုတ် လက်လီ အရောင်းဆို င်များတွ င်ငွေ သားဖြ င့် ပေး ၍ ၀ယ်ယူ နို င်ပါသည်။ ခရီ း
သည်များသည် ဘတ်စ်ကားပေါ်တွ င် PRONTOကဒ်သို ့ ငွေ သွင်းနို င်မည် မဟုတ်ပါ ။ ခရီ းစဥ်တစ်
လမ်း(တစ်ကြောင်းစီ းခ)များကို ဘတ်စ်ကားများပေါ်တွ င် ယခင်အတို င်းငွေ သား ဖြ င့် ပေးချေနိုင်ပါ

(မို ဘို င်းဖုန်းအက်ပလီ ကေးရှင်းသုံးသူ များသည် တူ ညီ သော PRONTO မို ဘို င်း ဖုန်းအက်ပလီ

သည် (အပြောင်းအလဲ မရှိပါ)။ သို ့ သော်ငွေ ဖြ င့် ပေးဆောင်သော ခရီ းစဥ် တစ်လမ်း ( တစ်ကြောင်းစီ းခ )

ကေးရှင်းများကို အသုံးပြု၍ ဝင်ရောက်နို င်သည် ။) အီ းမေးလ်မရှိသော ခရီ းသည်များသည် သူ တို ့

နူ န်းတွ င်အခမဲ့ ငွေ လွှဲခြ င် းသို ့ မဟုတ် တစ်ရက်စာ လက်မှတ်ကဒ် ကို ရရှိမည်မဟုတ်ပါ ။

၏ကဒ်ကို MTS လက်မှတ်အရောင်းဆို င် သို ့ မဟုတ် ဖုန်း(၆၁၉-၅၉၅-၅၆၃၆) မှ တဆင့် မှတ်ပုံတင်
နို င်သည်။

အကော�ာင်းး�ဆုံးး��ယာာဥ််စီးး�ခ ဥပမာာ - ၆ ဒေါ်�်လာာ တစ််ရက််စာာ

လျှော့ စျေးကိုရယူ ပါ
(သက်ကြီးရွယ်အို , မသန်စွ မ်းသူ များ, ဆေးကုသမှု ့ ခံ ယူ သူ များ လူ ငယ်ခရီ းသည်များ) တွ င် သင်ပါ၀င်ပါ
သလား ? ထို သူ တို ့ ထဲတွင် သင်ပါ၀င်လျှင် သင်၏PRONTO ကဒ် သို ့ မဟုတ် မို ဘို င်းဖုန်းအက်ပ်ပလီ ကေး
ရှင်းအကောင့် ကို MTS လက်မှတ်အရောင်းဆို င် သို ့ မဟုတ် PRONTO အထောက်အကူ ပြုအဖွဲ က
့ ို ၆၁၉၅၉၅-၅၆၃၆ ဖြ င့် ခေါ်၍ လျှော့ စျေးရရန် တောင်းဆို နို င်ပါသည် (ခရီ းသည်များသည် အထက်ဖော်ပြ သော
သူ များထဲ တွင် ပါ၀င်ကြောင်း အထောက်အထားကို အမြဲသယ်ဆောင်ထားရမည်။)

ခရီ းစဥ် ၁

ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်စကို
PRONTO ကဒ်ဖြ င့် ထိ ပါ
(မနက် ၆နာရီ )
၂.၅ ဒေါ်လာ

ခရီ းစဥ် ၂

ခရီ းစဥ် ၃

ထော်လီ (Trolley)လက်မှတ်စက်ကို ထော်လီ (Trolley)လက်မှတ်စက်ကို
PRONTO ကဒ်ဖြ င့် ထိ ပါ
PRONTO ကဒ်ဖြ င့် ထိ ပါ
(မနက် ၆နာရီ ၃၀မိ နစ်)
(မနက် ၁၁နာရီ )
၀ ဒေါ်လာ
၂.၅ ဒေါ်လာ
၂နာရီ အတွ င်းအခမဲ့ လွှဲပြောင်းနိုငပါသည် ။

ခရီ းစဥ် ၄

ထော်လီ လက်မှတ်စက်ကို
PRONTO ကဒ် ဖြ င့် ထိ ပါ
(မနက် ၁၁နာရီ ၃၀မိ နစ်)

၀ ဒေါ်လာ
၂နာရီ အတွ င်းအခမဲ့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါ
သည် ။

ခရီ းစဥ် ၅

ထော်လီ လက်မှတ်စက်
PRONTO ကဒ်ဖြ င့် ထိ ပါ
(နေ့ လည် ၂နာရီ ၃၀မိ နစ်)

၁ ဒေါ်လာ
အကောင်းဆုံးလက်မှ တ်ခ
တစ်ရက်စာလက်မှ တ်ခရရှိပါသည် ။

ခရီ းစဥ် ၆ +

ဘတ်စ်ကားလက်မှတ်စက်ကို
PRONTO ကဒ်ဖြ င့် ထိ ပါ
(ညနေ ၅နာရီ ၃၀မိ နစ်)
ယနေ့ အတွ က် ကျန်ရှိနေသောခရီ းစဥ်
များကို အခမဲ့ စီ းနိုင်ပါသည် ။

