
 
 

365 Day Student Passes 
 (Formerly known as Annual Passes) 

  
 
Dear Students, Parents and Guardians: 

 

Effective January 1, 2023, the VTA has begun to phase out physical 365 Day 

Passes for Digital Annual Passes.  Students who have smart phone capabilities 

should purchase a digital pass to download to their device’s wallet.  This system 

allows for quicker, safer boarding and reduces the number of lost passes. 
 

To purchase a Digital Pass, the student should request a digital link be emailed to 

them from their School’s office.  It is best that the link be emailed to an address that 

is accessible from the phone that the Pass will be stored on.  Once you receive the 

link via email, you and/or your guardian can complete the transaction with a 

credit/debit card or through Apple/Google Pay.  At the end of the transaction, you will 

be prompted to download the Pass to your phone’s wallet.  Passes need to be 

activated on a bus within 24 hours of purchase.  If this does not happen, please 

email tickets@vineyardtransit.com for help. 
 

Passes are valid for 365 consecutive days from the first day of use on a bus.  

The VTA offers these passes, sold at the discounted rate of fifty dollars ($50.00), 

through the Island schools only and are meant to be used by Island students ages  

7 – 18 only.   
 

Students who do not have a smartphone can request a physical pass.  However, 
replacement passes will no longer be given for $10.  If a student loses a 
physical pass, they will have to purchase a new pass for the full amount of $50. 
The VTA is not responsible for lost or stolen passes.  Passes are non-
refundable and non-transferable.  
 

For questions or help with your pass, please email tickets@vineyardtransit.com. 
 

Thank you and have a great school year! 
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Passes de estudantes de 365 dias 

(Anteriormente conhecido como passes anuais) 
 

Caros alunos, pais e responsáveis: 
 

A partir de 1º de janeiro de 2023, o VTA começou a eliminar os passes físicos de 365 

dias para passes anuais digitais. Os alunos que possuem recursos de smartphone devem 

comprar um passe digital para fazer o download na carteira do dispositivo. Este sistema 

permite embarque mais rápido e seguro e reduz o número de passes perdidos. 
 

Para comprar um passe digital, o aluno deve solicitar que um link digital seja enviado a 

eles no escritório da escola. É melhor que o link seja enviado por e -mail para um 

endereço acessível a partir do telefone em que o passe será armazenado. Depois de 

receber o link por e -mail, você e/ou seu Guardian podem concluir a transação com um 

cartão de crédito/débito ou através do Apple/Google Pay. No final da transação, você 

será solicitado a baixar o passe para a carteira do seu telefone. Os passes precisam ser 

ativados em um ônibus dentro de 24 horas após a compra. Se não isso acontecer, envie 

um email para tickets@vineyardtransit.com para obter ajuda. 
 

Os passes são válidos por 365 dias consecutivos desde o primeiro dia de uso em um 

ônibus.  O VTA oferece esses passes, vendidos à taxa de desconto de cinquenta dólares 

(US $ 50,00), apenas pelas escolas da ilha e devem ser usadas por estudantes da ilha de 

idade 7 - 18 apenas. 
 

Os alunos que não têm um smartphone podem solicitar um passe físico. No 
entanto, os passes de reposição não serão mais dados por US $ 10. Se um aluno 
perder um passe físico, terá que comprar um novo passe pelo valor total de US $ 
50. O VTA não é responsável por passes perdidos ou roubados. Os passes não são 
reembolsáveis e não transferíveis. 
 

Para perguntas ou ajuda com seu passe, envie um email para 

tickets@vineyardtransit.com. 

 

Obrigado e tenha um ótimo ano letivo! 
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