تصميم شبكة الحافالت

شبكة حافالت أفضل :نقاط وصول
جديدة ،خدمة أكثر كثافة ،زمن تقاطر
ومعدالت تردد أكثر.
تعرف على ما يعنيه هذا في  Allstonو  Brightonو
Brookline North.

الشبكة اليوم

مقترحنا

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

 وBrighton  وAllston كيف ستتغير رحلتك في ك ٍل من
Brookline North
نقاط وصول جديدة
…الجديد كالتالي
-  الذي يتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم- الجديدRoute T12 يربط المسار
ويحلD St وLongwood Medical Area عبرBrookline Village معSeaport
8 إلى جانب كونه جزء منCT3 محل
Oak Sq, Brighton دوما ً ويمتد إلىFields Corner إلىRoute T15 يصل المسار
Longwood Medical Area عبرCenter

؛ يمتد منForest Hills - Brigham Circle كما هو أي مسارRoute T39 يظل المسار
وUnion Sq Somerville ،Central Sq Cambridge إلىBrigham Circle
Green ولكنه يوفر نقطة وصول إلىBrigham Circle - Copley ؛ ال يخدمPorter
91  و87  و47 ؛ يستبدل أجزاء منBrigham Circle فيLine E

...مسارك هو
T12 Brookline Village - LMA Andrew - Downtown

...إذا كنت ذاهبا ً إلى
Seaport, South Boston,
Roxbury, Longwood
Medical Area, Brookline

T15 Oak Square - LMA - Nubian Fields Corner, Kane Sq,
- Kane Square Uphams Corner, Dudley
St, Nubian Sq, Ruggles,
Longwood Medical
Area, Brookline Village,
Brighton Center, Oak
Sq
T39 Porter - Central - LMA Forest Hills

mbta.com/bnrd :جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

Forest Hills, Jamaica
Plain, Heath St Station,
Brigham Circle,
Longwood Medical
Area, Landmark
Center, BU Bridge,
Cambridgeport, Central
Sq, Inman, Union Sq,
Porter Sq

 وBrighton  وAllston كيف ستتغير رحلتك في ك ٍل من
Brookline North
المسارات الحالية
…الجديد كالتالي

...مسارك هو

...ً إذا كنت تستقل حاليا

47  خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم ويحل محلRoute T39 يوفر المسار

T39 Porter - Central - LMA Forest Hills

47 (Central - LMA)

؛ يوفرRoute 47 تحل خدمات نقل بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم محل المسار
نقطةT66 وT28  بينما يوفر كل من،Ruggles فيOrange Line نقطة وصول إلىT15
Roxbury Crossing عندOrange Line وصول إلى

T66 أوT15, T28,

47 (LMA - Nubian )

47 ليحل محلBroadway إلىNubian منRoute 42 يمتد المسار

42 Forest Hills - Nubian - 47 (Nubian - Broadway)
Broadway

 مع خدمة جديدة يوم األحد، ال زال كما هوRoute 51  المسار51 Reservoir - Bellevue - Forest
Hills
 كما هو مع تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد خالل األوقات المتأخرةRoute T57 ظب المسار
من الليل

51

T57 Watertown Square - Oak
Square - Kenmore

57

Chestnut انطالقا ً منLangley Rd وNewton Centre إلىRoute 60 يمتد المسار
60 Newton Common Hill Mall Chestnut Hill - Brookline Village
- Fenway

60

؛ تمتد الخدمة خاللBrighton فيFaneuil St. فيRoute 64 تم تغيير المسار الخاص بـ
University Park لكنها ال تخدمKendall / MIT نهاية األسبوع إلى

64 Oak Square - Kendall/MIT

64

بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدارT15 حاليا ً من خاللRoute 65 تتم خدمة المسار
؛ إضافةLongwood Medical Area عبرBrighton Center ،Oak Sq اليوم ويمتد إلى
خدمة جديدة أيام األحد

T15 Oak Square - LMA - Nubian
- Kane Square

65

 لتوفير مزيد من نقاط الوصول المباشرة فيRoute T66 تم تغيير المسار الخاص بـ
Longwood Medical Area

T66 Harvard - Allston - Nubian

66

Kendall إلىCentral Sq منRoute T70 يمتد المسار

T70 Waltham - Watertown Kendall

70 (Waltham - Central
Sq )

Kendall إلىCentral Sq منRoute 70 يمتد المسار

70 Market Place Drive Waltham - Watertown - Kendall

70 (Market Place Drive
- Waltham)

Main St علىRoute 70  ميل إلى المسار1/4 انتقل لمسافة تصل إلى

70 Market Place Drive Waltham - Watertown - Kendall

70 (Cedarwood)

T70/70  ميل إلى1/4 انتقل لمسافة أقل من

T70 Waltham - Watertown Kendall

70 (Central Sq University Park)

86 ويستبدل جزءاً منHarvard إلىSullivan عبرRoute T109 يمتد المسار

T109 Everett - Sullivan Harvard

86 (Sullivan Square Harvard)

 حيث تم،Sullivan ؛ ال يخدمHarvard - Reservoir إلىRoute 86 تقليل مدى المسار
T109 استبدالها بـ

86 Reservoir - Allston Harvard

86 (Harvard Reservoir)

503 ليحل محلCopley  امتداده الحالي إلىRoute 501 يواصل المسار

501 Brighton - Downtown

501

503 ليحل محلCopley  امتداده الحالي إلىRoute 501 يواصل المسار

501 Brighton - Downtown

503

" 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

كيف ستتغير رحلتك في ك ٍل من  Allstonو  Brightonو
Brookline North
المسارات الحالية
إذا كنت تستقل حاليا ً...

مسارك هو...

الجديد كالتالي…

)CT2 (Kendall - Sullivan

 T101 Medford - SullivanKendall

ترقية الخدمة وتحسين زمن التقاطر ومعدالت التردد على مدار اليوم باسم  ،T101مع خدمة جديدة في
نهاية األسبوع

 CT2 (Union Square)Sullivan

 T109 Everett - SullivanHarvard

ترقية الخدمة وتحسين زمن التقاطر ومعدالت التردد على مدار اليوم باسم  ،T109مع خدمة جديدة
في نهاية األسبوع

CT2 (Kendall - Union
)Square

;T39 & Red Lineأو Green Line
& T101

ترقية الخدمة وتحسين زمن التقاطر ومعدالت التردد على مدار اليوم ،بما في ذلك خدمة جديدة في
نهاية األسبوع؛ يلزم االنتقال

)CT2 (Kendall - LMA

55 Kendall - LMA

يمتد المسار Route 55إلى Kendallوإلى منطقة Longwood Medicalويقدم خدمة النقل
طوال اليوم مع خدمة جديدة في نهاية األسبوع

)CT2 (BU Bridge - LMA

 T39 Porter - Central - LMAForest Hills

ترقية الخدمة وتحسين زمن التقاطر ومعدالت التردد طوال اليوم باسم المسار  ،Route T39مع
خدمة جديدة في نهاية األسبوع

)CT3 (Andrew - LMA

 T12 Brookline Village - LMAAndrew - Seaport

ترقية الخدمة وتحسين زمن التقاطر ومعدالت التردد طوال اليوم باسم المسار  ،Route T12مع
خدمة جديدة في نهاية األسبوع

تتمتع المسارات ( )Routesالتي تحمل حرف " "Tقبل رقم المسار بخدمة توفر زمن تقاطر ومعدل
تردد كل  15دقيقة أو أقل طوال جميع أيام األسبوع من  05:00ص إلى  01:00ص.
جميع التفاصيل متوفرة على الرابطmbta.com/bnrd :

ما يعنيه هذا بالنسبة لك...
خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية.
تشمل الخدمات الجديدة التي توفر زمن تقاطر أفضل ومعدالت تردد عالية ما
يلي:
•

 Western Ave, Allstonإلى Central Square,
Kendall Squareو Red Line.

•

Oak Square, Brighton Centerو Washington
 Street, Brooklineإلى Longwood Medical Area
(LMA), Ruggles, Orange Line,ومناطق أخرى.

اليوم

المقترح

2 6
 #من المسارات توفر خدمة بزمن تقاطر
ومعدل تردد كل  15دقيقة أو أقل

خدمة أكثر كثافة .بكل تأكيد.
المقترح

خدمات أكثر كثافة خالل فترات منتصف النهار ،والمساء ونهاية
األسبوع.

خدمة جديدة أيام األحد في Washington Street.
Brookline.

%60
 %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
إليهاLMA, Kendall Square, Union Square :
(Somerville), Cambridge, Newton Centre,
Watertownو Silver, Orange,و Red Lines.

 63ألف
شخص إضافي من السكان يتوفر له
خدمة ترددية أسرع إلى LMA

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

