تصميم شبكة الحافالت

شبكة حافالت أفضل :نقاط وصول
جديدة ،خدمة أكثر كثافة ،زمن تقاطر
ومعدالت تردد أكثر.
تعرف على ما يعنيه هذا في  Burlingtonو
 Winchesterو .Woburn

الشبكة اليوم

مقترحنا

جميع التفاصيل والخرائط بالحجم
الكامل متوفرة على الرابط:
mbta.com/bnrd

 وBurlington, Winchester, كيف ستتغير رحلتك في
Woburn
نقاط وصول جديدة
…الجديد كالتالي

...مسارك هو

...إذا كنت ذاهبا ً إلى

وWoburn وThird Ave وBurlington Mall إلىRoute 94 يمتد المسار
؛354  و350  و134  و95  ويحل محل أجزاء من،Playstead Rd وWinchester
West Medford - Medford Sq أصبحت المسافة أقصر وال يخدم

94 Burlington - Woburn Winchester - Davis

Burlington, Woburn,
Winchester, West
Medford, Somerville,
Medford/Tufts, Davis

 مع نقطة،Montvale Ave وAnderson / Woburn الجديدRoute 133 يخدم المسار
،131  كما أنه يحل محل أجزاء من،Melrose وMelrose وStoneham وصول جديدة في
354 ،134

133 Anderson - Woburn Stoneham - Melrose - Malden

Anderson/Woburn,
Woburn, Stoneham,
Melrose, Malden

mbta.com/bnrd :جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

 وBurlington, Winchester كيف ستتغير رحلتك في
Woburn
المسارات الحالية
…الجديد كالتالي

...ً إذا كنت تستقل حاليا

...مسارك هو

 مع نقطة،Montvale Ave وAnderson / Woburn الجديدRoute 133 يخدم المسار
،131  كما أنه يحل محل أجزاء من،Melrose وMelrose وStoneham وصول جديدة في
354 ،134
 ويضيف134 ليحل محل جزء منWinchester وWoburn إلىRoute 94 يمتد المسار
Red Line وGreen Line نقاط وصول جديدة إلى

133 Anderson - Woburn Stoneham - Melrose - Malden

134 (North Woburn Woburn Sq)

94 Burlington - Woburn - 134 (Woburn Sq - West
Winchester - Davis
Medford)

ليحل محل أجزاء منWinthrop St وGovernors Ave إلىRoute 100 يمتد المسار
710 ،134

100 Medford - Fellsway Wellington

134 (Winthrop St
between Playstead Rd
and High St)

بشكل دائم بدالً من الرحالت المتناوبة؛ يستبدل جزءاً منArlington إلىRoute 95 يمتد المسار
؛ تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد134 ليحل محل جزء منWellington ؛ يمتد إلى94  و80
في نهاية األسبوع

95 Arlington - Medford Wellington

134 (Medford Sq Wellington)

Route 133  ميل إلى المسار1/4 انتقل لمسافة تزيد عن

133 Anderson - Woburn Stoneham - Melrose - Malden

134 (Veteran's
Memorial Senior
Center)

3rd ،Burlington Mall Rd بحيث ال يخدم االمتداد عبرRoute 350 تقليل مدى المسار
 ؛ تقديم خدمة لوقت متأخر أكثر خالل ليالي األحد354 ،352 ؛ يحل محلAve

350 Burlington - Arlington - 350 (North Burlington Alewife
Alewife)

،350 ليحل محل أجزاء منThird Ave وBurlington Mall إلىRoute 94 يمتد المسار
351

94 Burlington - Woburn Winchester - Davis

350 (Burlington Mall,
3rd Ave)

ًمقابل أجرة الحافلة المحلية بدالAlewife - Burlington قطاعRoute 351 ال يخدم المسار
ً ؛ قيد التشغيل حالياexpress من خدمة

351 Burlington Peak

351 (Bedford Wood Burlington)

،350 ليحل محل أجزاء منThird Ave وBurlington Mall إلىRoute 94 يمتد المسار
351

94 Burlington - Woburn Winchester - Davis

351 (3rd Ave - Red
Line)

؛ يستبدل3rd Ave ،Burlington Mall Rd  بحيث ال يخدم التمديد عبر350 يختصر المسار
؛ خدمة ليلة األحد في وقت الحق354 ،352

350 Burlington - Arlington Alewife

352 (Burlington Subway)

350 إلىRed Line استخدم

Red Line

352 (Boston)

3rd ،Burlington Mall Rd بحيث ال يخدم االمتداد عبرRoute 350 تقليل مدى المسار
 ؛ تقديم خدمة لوقت متأخر أكثر خالل ليالي األحد354 ،352 ؛ يحل محلAve

350 Burlington - Arlington Alewife

354 (Cambridge Rd)

؛354 ليحل محل جزء منFour Corners وWoburn Sq إلىRoute 94 يمتد المسار
خدمة جديدة في نهاية األسبوع

94 Burlington - Woburn Winchester - Davis

354 (Four Corners Woburn Sq)

؛ يوفر نقطة354 ويحل محل جزء منMontvale Ave الجديد إلىRoute 133 يمتد المسار
؛ خدمة جديدة في عطلة نهاية األسبوعOrange Line وMelrose وStoneham وصول إلى

133 Anderson - Woburn Stoneham - Melrose - Malden

354 (Woburn Sq - I-93)

350 أوRed Line + 94 أوOrange Line + 133 استخدم

Red Line أوOrange Line

354 (Boston)

" قبل رقم المسار بخدمة توفر زمن تقاطر ومعدلT" ) التي تحمل حرفRoutes( تتمتع المسارات
. ص01:00  ص إلى05:00  دقيقة أو أقل طوال جميع أيام األسبوع من15 تردد كل
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ما يعنيه هذا بالنسبة لك...
خدمة أكثر كثافة في نهاية األسبوع.
المقترح

تم إضافة خدمات جديدة خالل فترات منتصف النهار ،والمساء ونهاية
األسبوع على امتداد Lexington Street, Pleasant
Street,و Montvale Aveتربطها بـ  Stonehamو
Orange Line.

%65
 %زيادة في كثافة الخدمة أيام األحد
(األميال التي تقطعها المركبات وهي تحمل
ركاب يحققون إيرادات)

وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية.
نقاط وصول جديدة طوال أيام األسبوع إلى Green ،Red Line
 Lineأو Orange Line.
خدمة محسنة ونقاط وصول أفضل للوجهات واألماكن التي تريد الذهاب
إليهاMedford, Somerville, Arlington, Melrose, :
 Anderson/Woburn Transportation Center,و
Stoneham.

المقترح

 9آالف
شخص إضافي من السكان يتوفر له خدمة
ترددية أسرع إلى Medford

خدمة أبسط.

مسارات أكثر تقدم نفس الخدمة على مدار اليوم ،كل يوم .تقليل
االستثناءات وحاالت التفاوت والتعقيدات.

المقترح

اليوم

3

0

عدد المسارات بخدمة دائمة جميع أيام األسبوع

ولكن ال يمكننا القيام بذلك دون مساعدتك ومشاركتك معنا.
شاركنا آرائك وتعليقاتك على الرابط mbta.com/bnrd

