اركب مجانا طوال
سبتم�مع
شهر
ب
برونتو *

· قم بالطرق خفيفا او مسح بطاقة برونتو الخاصة
بك طوال شهر
ب
سبتم� – لن تخصم منك أية أجور !
· استعمل أي مما تبقى معك من تصاريح كومباس
قبل اطالق برونتو ف� أ
سبتم�
الول من
ب
ي
· تصاريح كومباس يغ� المستعملة لن تنتقل اىل تصاريح
برونتو

هل تريد المزيد من المعلومات أو
المساعدة بخصوص برونتو ؟
الموقع إ ت ن
و�:
اللك� ي
RidePRONTO.com
فريق الدعم لدى برونتو:
(619) 595-5636
ايام االسبوع من الساعة  ٧صباحا اىل  ٧مساء
السبت من الساعة  ١٠صباحا اىل  ٢بعد الظهر
محل هيئة النقل العام : MTS
إمب�يال
 ١٢٥٥شارع ي
إمب�يال(
)عند مركز هيئة النقل العام بشارع  ١٢مع ي
ايام االسبوع من الساعة  ٨صباحا اىل  ٥بعد الظهر

وداعاكومباس

مرحبا برونتو !

كام�ا
أمسح الكود بواسطة ي
التلفون الخاص بك للحصول
عىل معلومات برونتو

تعلم المزيد لدى :

sdmts.com/PRONTO
رحالت مجانية صالحة فقط مع بطاقة أو تطبيق برونتو
صالحة لحافالت وعربات هيئة النقل العام و  BREEZEو . SPRINTER

الطريقة الجديدة لدفع
أجور النقل العام ف ي� سان دييغو
سبتم�
اعتبارا من ١
ب

البدء

برونتو بطاقة أ
ألجرة وتطبيق الجوال الجديدة لهيئة النقل العام .برونتو سيجعل دفع أجرة
ث
ت
ول أرسع وأسهل وأك� راحة
الباص أو ال� ي

االختيار لك :بطاقة ام تطبيق؟

يمكن للركاب استخدام بطاقة برونتو او تطبيق برونتو عىل الجوال .الركاب الذين يرغبون
ين
باستخدام كال
ال�ونتو
الطريقت� فعليهم الحصول عىل البطاقة اوال  .ومن ثم اضافة بطاقة ب
اىل تطبيق الجوال لخلق نسخة ت
اف�اضية من بطاقة برونتو

من اين تحصل عىل بطاقة برونتو ؟

ستقوم هيئة النقل العام والفعاليات الخاصة لمركز النقل العام ومركز عبور االحداث
وع� طلبات ت
بتوف� بطاقات برونتو مجانا ف ي� شهر اغسطس
االن�نيت وطلبات التلفون ي
الخاصة ب
وسبتم� أ
.ليجاد مناسبة خاصة بالقرب منك ,ابحث عن خذ واحدة بالقرب منك بلونه
ب
البنفسجي عىل مركبات هيئة النقل العام او قم بزيارة
sdmts.com/PRONTO
سبتم�  ,يمكن للركاب الحصول عىل بطاقة برونتو مجانا ف ي� ماكينات بيع تذاكر
ابتدائا من
ب
ت
ول أو منافذ بيع التجزئة المشاركة (يجب تحميل ما اليقل عن  3دوالرات ف ي� ماكنات التذاكز
ال� ي
ف
,و  5دوالرات ي� منافذ البيع (
قم بزيارة  RidePRONTO.comللحصول عىل قائمة مركز البيع بالتجزئة
التطبيق متاح ن ز
للت�يل ف ي� متجر آبل وجوجل بالي .ابحث عن”“PRONTO San Diego
ن
مجا� دائما.
تنصيب حساب برونتو عىل جوالك هوة ي

أستخدام برونتو للركوب مع هيئة النقل العام
انقر أو امسح  ،ف ي� كل مرة تركب

يحتاج الركاب إىل النقر عىل بطاقة برونتو الخاصة بهم أو مسح تطبيق برونتو للهاتف المحمول
ق
ومصاد� المركبات ف ي� كل رحلة تقوم بها .إذا قمت برحالت متعددة داخل نطاق
ف ي� المحطة
ي
أ
ين
الساعت�  ،سيتم محاسبتك عىل الرحلة الوىل فقط  ،ولكنك ال تزال بحاجة إىل النقر أو المسح
ئ
الضو� ف ي� كل مرة تستقل مركبة أخرى .
ي

إضافة المال اىل برونتو

مع إمكانات الدفع أوال ً بأول الجديدة الركاب ليسو بحاجة لدفع ثمن التمريرات مقدما .تحميل
ف
المال تحتاجه لهذا اليوم فقط  ،أو أضف المزيد لالستخدام ي� المستقبل .
أ
لن تزيد السعار مع برونتو .

أ
الجور الحالية

الشخص البالغ

أفضل أجرة

ف
توف�المال  -لن تدفع ث
أك� مما
مع برونتو  ،يمكن للركاب الدفع عند الحاجة للمساعدة ي� ي
ف
تحتاج إليه ي� نطاق اليوم أو الشهر .
ف
ين
• سيتم خصم أجرة ذهاب فقط لكل رحلة (ما لم تتم ي� غضون
ساعت� من نقرة سابقة(
• بمجرد أن يصل الراكب إىل قيمة مرور اليوم  ،سوف ال يتم تحصيل الرسوم المتبقية من ذلك
اليوم .
• بمجرد أن يصل الراكب إىل قيمة مرور الشهر  ،سوف ال يتم تحصيل الرسوم المتبقية من ذلك
الشهر التقويمي

ين
ساعت�  ،فقط مع برونتو
تحويالت مجانية لمدة

مع بطاقة برونتو أو تطبيق الهاتف المحمول  ،أجرة ذهاب واحدة صالحة لنقل يغ� محدود
ن ف
ب� الحافالت ت
ت
ين
ين
وال�وليات لمدة
الساعت�
ال� تركب فيها بعد نافذة
ي
ساعت� .ي� المرة القادمة ي
ف
نقدا بدون
سوف يتم استقطاع أجرة أخرى ي� اتجاه واحد( .تدفع أجرة االتجاه الواحد ً
ف
استخدام بطاقة برونتو ال تشمل التحويالت  ،أو تساهم ي� الحصول عىل يوم مرور (.

قم بتسجيل بطاقة برونتوالخاصة بك

يجب عىل الركاب إنشاء حساب عىل RidePRONTO.com
وتسجيل بطاقتهم للمساعدة ف ي� حماية رصيد بطاقتهم ،تتبع رحالتهم ،متابعة التقدم نحو
كسب بطاقة يوم أو شهر والمزيد( .يمكن لمستخدمي تطبيقات الجوال تسجيل الدخول
ت ن
و�
باستخدام نفس بيانات اعتماد تطبيق برونتو ) .الركاب الذين ليس لديهم بريد إلك� ي
يمكنهم تسجيل بطاقتهم ف ي� متجر عبورهيئة النقل العام أو بع� الهاتف 619 5636-595-

المسنون والمعوقون
والحاصلون عىل ي ن
التأم�
«مديك�
»الصحي الحكومي
ي
والشباب Medicare

اتجاه واحد

$2.50

$1.25

تذكرة يومية

$6.00

$3.00

تذكرة شهرية

$72.00

$23.00

كيفية تحميل أ
الموال إىل برونتو

أ
ال تن�نت من خالل الموقع
يمكن للركاب تحميل الموال عىل بطاقة برونتو الخاصة بهم بع� إ
, RidePRONTO.com
ال�ول ف
ف� ماكينات بيع تذاكر ت
و� منافذ البيع بالتجزئة المشاركة .الركاب مع تطبيق برونتو
ي ي
ي
للجوال سيحاتجون إىل إضافة بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم .أ
الموال المضافة إىل برونتو
.
ستكون متاحة لالستخدم عىل الفور

أيضا �ش اء بطاقة شهرية مقدما .التصاريح الشهرية صالحة من
ش�اء تذكرة شهرية :يمكن للركاب ً
أ
اليوم أ
الول من الشهر التقويمي  ،ت
خ� .التصاريح اليومية يغ� متاحة ش
المسبق
ح� اليوم ال ي
لل�اء .
ف
نقدا :يمكن للركاب استخدام النقود للإضافتها اىل قيمة بطاقة برونتو الخاصة بهم ي� ماكينات
الدفع ً
بيع تذاكر ت
ول  ،ف ي� متجر العبورلهيئة النقل العام أو ف ي� منافذ البيع بالتجزئة المشاركة .ال يمكن للركاب
ال�
ي
تحميل أ
م� الباصات .ال يزال من الممكن �ش اء تذاكر االتجاه الواحد نقدا �ف
ت
الموال عىل بطاقة برونتو عىل ن
ً ي
أ
ف
ف
و� ماكينات التذاكر ؛ ومع ذلك  ،ال تشمل السعار النقدية ي� اتجاه واحد
الحافالت (لم يطرأ أي ي
تغي�) ي
التحويالت مجانًا أو المساهمة ف
اليومي
العبور
كسب
�
.
ي

الحصول عىل أجرة مخفضة

ين
الركاب
الميديك�
حامل
(الكب� ف ي� السن  ،المعاق ،
المؤهل� للحصول عىل أجرة مخفضة
ي
ي
ي
ال�ونتو أو حساب التطبيق إىل فئة أجرة مخفضة
والركاب من الشباب ) يمكنهم تبديل بطاقة ب
ف ي� مخزن النقل لهيئة النقل العام  ،أو عن طريق االتصال بفريق دعم برونتو عىل الرقم
( .5636-595-619الركاب اللذين يستعملون أجرة مخفضة يجب عليهم حمل دليل أ
الهلية �ف
ي
جميع أ
الوقات (.

أفضل مثال عىل السعر :تذكرة يومية بقيمة  6دوالرات

الرحلة رقم 1

الرحلة رقم 2

اطرق خفيفا عىل مربع أجرة الباص اطرق بخفة عىل ماكينة الختم
ت
ف
ول
ي
)� الساعة  6صباحا(
والتأش� لباص ال� ي
ي
ف
)� الساعة  6.30صباحا(
ي

دوالر 2.50

دوالر 0

الرحلة رقم 3

اطرق بخفة عىل ماكينة الختم
ت
ول
ي
والتأش� لباص ال� ي
ف
)� الساعة  11صباحا(
ي

دوالر 2.50

الرحلة رقم 4

اطرق بخفة عىل ماكينة الختم
ت
ول
ي
والتأش� لباص ال� ي
ف
)� الساعة  11.30صباحا(
ي

دوالر 0
مجانية ف ي�
تحويالت
ساعت�ن
غضون
ي

الرحلة رقم 5

اطرق بخفة عىل ماكينة الختم
ت
ول
ي
والتأش� لباص ال� ي
ف
)� الساعة  2.30بعد الظهر(
ي

أ دوالرأ 1
الفضل
الجرة
 Day Passاكتساب تذكرة يومية

الرحلة رقم 6+

اطرق بخفة عىل مربع أجرة الباص
ف
)� الساعة  5.30بعد الظهر(
ي

رحالت قمجانية
لبا�
ي
!اليوم

