
Thiết Kế Lại Hệ Thống Xe Buýt

Một hệ thống xe buýt tốt hơn: 

kết nối mới, nhiều dịch vụ 

hơn và nhiều chuyến hơn.

Hãy xem điều nghĩa này là gì ở Canton, 

Norwood, Walpole, và Westwood.



Hệ thống, hiện nay



Đề Nghị của Chúng Tôi Có sẵn tất cả bản đồ chi 
tiết và đầy đủ kích cỡ tại: 

mbta.com/bnrd



Tất cả các chi tiết có sẵn tại: mbta.com/bnrd

Các lộ trình có ký hiệu “T” ở phía trước số lộ trình sẽ có dịch vụ sau mỗi
15 phút hoặc nhanh hơn, 7 ngày một tuần, từ 5:00 sáng đến 1:00 khuya

Lộ Trình Hiện Tại

Chuyến đi của quý vị sẽ thay đổi thế nào ở 
Canton, Norwood, Walpole, và Westwood

Nếu quý vị hiện đang đi… Lộ trình mới của quý vị là… Có Gì Mới…

34E 34E  Walpole - Dedham - Forest 
Hills

Lộ trình 34E phục vụ Legacy Place và là lộ trình nối dài ở giữa 
để đi chuyến dài hơn khi đi đến/từ Walpole

mbta.com/bnrd


Điều này nghĩa là gì với quý vị

Nhưng chúng tôi không thể làm điều này nếu không có quý vị.

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị tại mbta.com/bnrd

Duy trì kết nối hiện tại.

Dịch vụ đơn giản hơn.

Đến những điểm đến chánh yếu dễ dàng hơn.

Kết nối mới đến Legacy Place, Dedham.

Kết nối mới tần số cao từ Orange Line bao gồm: Longwood Medical Area, 
Central Square, Andrew, Upham’s Corner, Ashmont, và nhiều hơn nữa.

Lộ trình 34E sẽ đơn giản hơn để chạy cùng một lộ
trình, phục vụ cả ngày và hàng ngày. Ít ngoại lệ, 
thay đổi và bớt phức tạp hơn.

Lộ trình 34E tiếp tục kết nối Walpole và 
Norwood đến Forest Hills và Orange Line.Duy 
trì tần số cao nhất, giảm tần số vào buổi tối và 
cuối tuần.giảm % dịch vụ (dặm xe có 

doanh thu)

# lộ trình có dịch vụ liên tục 
7 ngày trong tuần

Đề nghị

30%

0 1
Ngày hôm

nay
Đề nghị

http://mbta.com/bnrd

