تصميم شبكة الحافالت

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

الشبكة اليوم

مقترحنا

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

Needham  وDedham كيف ستتغير رحلتك في
نقاط وصول جديدة
…الجديد كالتالي
 يمتد24  (الذي يعمل حاليا) ؛27 في جميع األوقات ليحل محلAshmont إلىRoute 24 يمتد
Dedham Mall إلى

...مسارك هو

...إذا كنت ذاهبا ً إلى

24 Dedham Mall - Hyde Park Mattapan - Ashmont

Dedham Mall, Hyde
Park, Mattapan,
Ashmont

وال يخدمVA Hospital عبرDedham Mall إلىRoute 36  يمتد المسار36 Dedham Mall - VA Hospital Rivermoor Industrial Park أوMillennium Park
Forest Hills

Dedham Mall, Boston
VA, West Roxbury,
Roslindale, Forest Hills

Margaretta  وال يخدم33 ليحل محل جزء منWolcott Sq إلىRoute 40 يمتد المسار
Georgetowne Pl وDr, Crowne Point Dr,

40 Readville - Germantown West Roxbury - Forest Hills

mbta.com/bnrd :جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

Readville, East
Dedham, Stony Brook
Reservation, W.
Boundary Rd,
Roslindale, Forest HIlls

Needham  وDedham كيف ستتغير رحلتك في
المسارات الحالية
…الجديد كالتالي

...مسارك هو

...ً إذا كنت تستقل حاليا

 يمتد24  (الذي يعمل حاليا) ؛27 في جميع األوقات ليحل محلAshmont إلىRoute 24 يمتد
Dedham Mall إلى

24 Dedham Mall - Hyde Park Mattapan - Ashmont

33 (River St, Dedham
Line - Mattapan)

Margaretta  وال يخدم33 ليحل محل جزء منWolcott Sq إلىRoute 40 يمتد المسار
Georgetowne Pl وDr, Crowne Point Dr,

40 Readville - Germantown West Roxbury - Forest Hills

33 (W Milton St,
Readville St south of
River St)

 ميل من1/2  ؛ تقع بعض المحطات على مسافة تزيد عن40 أوRoute 24 انتقل إلى المسار
مسارات خدمة النقل

24 Dedham Mall - Hyde Park - 40 أوMattapan - Ashmont
Readville - Germantown - West
Roxbury - Forest Hills

33 (Reservation Rd,
Turtle Pond Parkway,
Alwin St, Readville St)

Legacy Place إلىRoute 34 يمتد المسار

34 Legacy Place - Forest Hills

34

 كامتداد في منتصف المسار مع مسافة أطولLegacy Place مجمعRoute 34E  يخدم المسار34E Walpole - Dedham - Forest
Walpole  إلى/ للرحالت من
Hills

34E

على مدار اليومDedham Mall إلىRoute 35 يمتد المسار

35 Dedham Mall - Centre St Forest Hills

35 (Dedham Mall Spring St)

 معا ويشكالن ممرا بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على36 وRoute 35 يتكامل المساران
Forest Hills إلىCenter St عندSpring St مدار اليوم من

35 Dedham Mall - Centre St Dedham Mall - 36 أوForest Hills
VA Hospital - Forest Hills

35 (Spring & Centre St
- Forest Hills)

Orange ؛ ويبقي على نقطة الوصول إلى41 ليحل محلNubian إلىRoute 38 يمتد المسار
Forest Hills ؛ ال يخدمJackson Sq عندLine

38 West Roxbury - Jackson
Square - Nubian Square

38 (Wren St - JP
Centre)

 ؛ خدمة جديدة في نهاية األسبوع37 ليحل محلLagrange St إلىRoute 52 يمتد المسار

52 Charles River Loop Newton Center - Watertown

52 (Watertown - VFW
Parkway & Spring St Charles River Loop)

 من36 ، 35  أو استخدم،37 ليحل محلLagrange St إلىRoute 52 يمتد المسار
 للحصول على خدمة نقل بزمن تقاطر ومعدالت تردد أعلىCentre St

52 Charles River Loop Newton Center - Watertown

52 (VFW Parkway Spring St)

أوMillennium Park وال يخدمVA عبر مستشفىDedham Mall  إلى36  يمتد المسار36 Dedham Mall - VA Hospital Rivermoor Industrial Park
Forest Hills

52 (Charles River Loop
- Dedham Mall)

؛ تحسنEliot St على مدار اليوم لكنه ال يخدمNeedham St إلىRoute 59 يصل المسار
59 Needham Junction  زمن التقاطر ومعدالت التردد في نهاية األسبوع وأوقات المساء المتأخرةNewton Highlands - Watertown
Square

59 (Needham Watertown via
Needham St)

1/2 ؛ بعض المحطات على مسافة تزيد عنGreen Line D أوRoute 59 انتقل إلى المسار
ميل

59 أوGreen Line D

59 (Eliot St / Lincoln St)

" 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
mbta.com/bnrd :جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

ما يعنيه هذا بالنسبة لك...
خدمة أكثر كثافة .بكل تأكيد.
المقترح

%40

خدمة أكثر كثافة خالل فترات منتصف النهار ،والمساء ونهاية األسبوع.
خدمة جديدة إلى East Dedham.

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

وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية.
المقترح

خدمة محسنة ونقاط وصول أفضل للوجهات واألماكن التي تريد الذهاب
إليهاLegacy Place, Dedham Mall, :
Readville/Hyde Park, West Roxbury, Cleary
 Square, Mattapan, Ashmontو Newton.

 5آالف
شخص إضافي من السكان يتوفر له
خدمة أسرع بزمن تقاطر أفضل ومعدالت
تردد أعلى إلى Readville

خدمة أبسط.

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

المقترح

اليوم

6

0

عدد من المسارات تتمتع بخدمة دائمة
جميع أيام األسبوع

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

