تصميم شبكة الحافالت

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

الشبكة اليوم

مقترحنا

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

كيف ستتغير رحلتك في Medford
نقاط وصول جديدة
إذا كنت ذاهبا ً إلى...

مسارك هو...

الجديد كالتالي…

Arlington, Somerville,
Medford, Everett,
Chelsea

 90 Chelsea - EverettAssembly - Arlington

يمتد المسار Route 90إلى Clarendon Hillو Arlingtonو Everett Sqو
Chelsea Stationويحل محل 88؛ تم اإلبقاء على تحويالت Orange Lineفي
Assemblyبدالً من Sullivan؛ خدمة في الصباح الباكر ،وحتى وقت متأخر من المساء؛ تحسن
زمن التقاطر ومعدالت التردد في نهاية األسبوع والمساء

Arlington, West
Medford, Medford Sq,
Wellington

 95 Arlington - MedfordWellington

يمتد المسار Route 95إلى Arlingtonبشكل دائم بدالً من الرحالت المتناوبة؛ يستبدل جزءاً من
 80و 94؛ يمتد إلى Wellingtonليحل محل جزء من 134؛ تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد
في نهاية األسبوع

جميع التفاصيل متوفرة على الرابطmbta.com/bnrd :

كيف ستتغير رحلتك في Medford
المسارات الحالية
إذا كنت تستقل حاليا ً...

مسارك هو...

الجديد كالتالي…

80 (Arlington - West
)Medford

 95 Arlington - MedfordWellington

يمتد المسار Route 95إلى Arlingtonبشكل دائم بدالً من الرحالت المتناوبة؛ يستبدل جزءاً من
 80و 94؛ يمتد إلى Wellingtonليحل محل جزء من 134؛ تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد
في نهاية األسبوع

 80 (Boston Ave)Powderhouse Sq

 94 Burlington - WoburnWinchester - Davis

يمتد المسار Route 94إلى Burlington Mallو Third Aveو Woburnو
Winchesterو  ،Playstead Rdويحل محل أجزاء من  95و  134و  350و 354؛
أصبحت المسافة أقصر وال يخدم West Medford - Medford Sq

)Green Line E 80 (Ball Sq - Lechmere

تحل خدمة القطارات الجديدة محل جزء من المسار Route 80

 94 (West Medford)Davis

 94 Burlington - WoburnWinchester - Davis

يمتد المسار Route 94إلى Burlington Mallو Third Aveو Woburnو
Winchesterو  ،Playstead Rdويحل محل أجزاء من  95و  134و  350و 354؛
أصبحت المسافة أقصر وال يخدم West Medford - Medford Sq

94 (Medford Sq - West
)Medford

 95 Arlington - MedfordWellington

يمتد المسار Route 95إلى Arlingtonبشكل دائم بدالً من الرحالت المتناوبة؛ يستبدل جزءاً من
94؛ يمتد إلى Wellington؛ تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد خالل نهاية األسبوع؛ للوصول
إلى نقاط الوصول إلى  ،Red Lineانتقل إلى المسارات  94أو T96الجديدة

95 Arlington - Medford - 95 (Arlington - Medford
Wellington
)Sq, Orange Line

يمتد المسار Route 95إلى Arlingtonبشكل دائم بدالً من الرحالت المتناوبة؛ يستبدل جزءاً من
 80و 94؛ يمتد إلى Wellingtonليحل محل جزء من 134؛ تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد
في نهاية األسبوع

 95 (Medford Sq)Sullivan

 T101 Medford - SullivanKendall

تحسن زمن التقاطر ومعدالت تردد الخدمة للمسار Route T101على مدار اليوم؛ يمتد إلى
Charlestown, Lechmereو Kendallويستبدل جزءاً من 326 ، 95 ، 92؛ زمن التقاطر
ومعدالت التردد أفضل من 95

)95 (Mystic Ave

 87 Turkey Hill - ArlingtonMedford - Tufts - Sullivan

يمتد المسار Route 87من Davis, Clarendon Hillإلى Turkey Hill, Sullivanعبر
Powderhouse, Harvard St & Mystic Aveويحل محل أجزاء من 95 ، 67

)95 (Playstead Rd

 94 Burlington - WoburnWinchester - Davis

يمتد المسار Route 94إلى Burlington Mallو Third Aveو Woburnو
Winchesterو  ،Playstead Rdويحل محل أجزاء من  95و  134و  350و 354؛
أصبحت المسافة أقصر وال يخدم West Medford - Medford Sq

)96 (Medford - Porter

T96 Malden - Medford - Porter

يمتد المسار Route T96إلى  ،Maldenوتم ترقية زمن التقاطر ومعدالت التردد للخدمة على
مدار اليوم ،ويحل محل جزء من 326 ,101 ,89 ,87؛ ال يخدم قطاع Porter - Harvard

96 (George St,
Winthrop St, Boston
)Ave

T96 Malden - Medford - Porter

انتقل إلى T96في College Aveأو استخدم  94في Boston Ave

)96 (Porter - Harvard

 T77 Arlington - PorterHarvardأو Red Line

المسار Route 96ال يخدم Porter - Harvard؛ استخدم T77أو انتقل من T96في
Porter

97 (Malden Station,
Main St, Gateway
)Center, Wellington

 106 Lebanon LoopWellington

يمتد المسار Route 106إلى Gateway Centerويحل محل 97؛ تحسن زمن التقاطر
ومعدالت التردد على مدار اليوم ومد فترة الخدمة المسائية

)97 (Commercial St

 99 Melrose - MaldenWellington

انتقل لمسافة تصل إلى  1/3ميل إلى المسار  Route 99مع خدمة أفضل في الصباح الباكر وأوقات
المساء المتأخرة ،أو محطة Malden Station

97 (Medford St,
)Belmont St

 106 Lebanon LoopWellington

انتقل لمسافة تصل إلى  1/2ميل إلى المسار  Route 106الذي يتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد
أفضل

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 :

Medford كيف ستتغير رحلتك في
المسارات الحالية
…الجديد كالتالي

...مسارك هو

...ً إذا كنت تستقل حاليا

Orange Line  للوصول على مدار اليوم إلىBroadway منRoute T109 استخدم المسار
 مع خدمة أفضل من حيث زمن التقاطر ومعدالت الترددSullivan في

T109 Everett - Sullivan Harvard

97 (Hancock St Orange Line)

ليحلMiddlesex Ave ،Highland Ave عبرWellington إلىRoute 99 يمتد المسار
108 محل جزء من

99 Stoneham - Malden Wellington

99 (Woodland Rd Malden)

99 ويستبدل جزءاً منGateway Center إلىRoute 106 يمتد المسار

106 Lebanon Loop Wellington

99 (Malden Wellington)

 الجديد الذي يتمتع بزمن تقاطر أفضلRoute T101  ميل إلى المسار1/3 انتقل لمسافة تصل إلى
ومعدالت تردد عالية

99 Melrose - Malden T101 - Medford - أوWellington
Sullivan - Kendall

99 (Savin St, Malden
Family Health)

ليحل محل أجزاء منWinthrop St وGovernors Ave إلىRoute 100 يمتد المسار
 ؛ يقل زمن التقاطر ومعدالت التردد خالل أيام األسبوع وأيام السبت710 ،134

100 Medford - Fellsway Wellington

100

على مدار اليوم؛ يمتد إلىRoute T101 تحسن زمن التقاطر ومعدالت تردد الخدمة للمسار
؛ ال يخدم326 ، 95 ، 92 ويستبدل جزءاً منKendall وCharlestown, Lechmere
Malden - Medford قطاع

T101 Medford - Sullivan Kendall

101 (Medford Sq Sullivan)

 وتم ترقية زمن التقاطر ومعدالت التردد للخدمة على،Malden إلىRoute T96 يمتد المسار
Porter - Harvard ؛ ال يخدم قطاع326 ,101 ,89 ,87  ويحل محل جزء من،مدار اليوم

T96 Malden - Medford - Porter

101 (Malden - Medford
Sq)

Medford St or Broadway  ميل إلى1/4 انتقل لمسافة تصل إلى

T96 Malden - Medford - Porter

101 (Main St (Tufts Sq Broadway))

؛430 ،105  و جزءاً من97 ويستبدلGateway Center إلىRoute 106 يمتد المسار
تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد أيام اآلحاد

106 Lebanon Loop Wellington

106

411 ويستبدل جزءاً منKennedy Drive إلىRoute 108 يمتد المسار

108 Malden Center - Kennedy
Drive

108 (Broadway &
Salem - Malden
Station)

 إلى خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم باسم جديدRoute 109 ترقية المسار
108 ويحل محل جزء منSalem St ؛ يخدمT109 هو

T109 Everett - Sullivan Harvard

108 (Linden Sq Broadway & Salem)

ليحلMiddlesex Ave ،Highland Ave عبرWellington إلىRoute 99 يمتد المسار
108 محل جزء من

99 Melrose - Malden Wellington

108 (Malden Wellington)

 إلى خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم؛ يحلRoute T110 ترقية المسار
117 محل

T110 Wellington - Everett Wonderland

110

Admiral's من أجل خدمةcirculator service إلى خدمةRoute 112 يتحول المسار
ومساراتBellingham Sq وMarket Basket ؛ يصل إلىHill & Powderhorn Hill
T116 وT111 وT104 وSL3 متعددة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم وهي

112 Admiral's Hill - Quigley
Hospital

112 (Admiral's Hill Quigley Hospital)

 إلى خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم؛ يمتد إلىRoute T104 ترقية المسار
112 ويحل محل جزء منSullivan بدالً منBlue Line وChelsea

T104 Malden - Everett Chelsea

112 (Wood Island Everett, Orange Line)

 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

134 (North Woburn Woburn Sq)

 ويضيف134 ليحل محل جزء منWinchester وWoburn إلىRoute 94 يمتد المسار
Red Line وGreen Line نقاط وصول جديدة إلى

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

" 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

Medford كيف ستتغير رحلتك في
المسارات الحالية
…الجديد كالتالي

...مسارك هو

...ً إذا كنت تستقل حاليا

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)

Route T96  تحل الخدمة التي توفر زمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم على المسارT96 -Malden - Medford - Porter
Green Lines وRed, Orange  وتوفر نقاط وصول إلى325 محل جزء من
Medford - Fellsway - - 100 أو
Wellington

325 (Salem St)

 ويبقي على نقطة وصول إلى،710 ، 325 ليحل محل جزء منRoute 100 يمتد المسار
Orange Line

100 Medford - Fellsway Wellington

325 (Fellsway West)

Green Line أوRed, Orange,
Connections

325 (Boston)

؛ يوفر نقطة326 ،95 ليحل محل جزء منPlaystead Rd إلىRoute 94 يمتد المسار
Davis Red Line وMedford / Tufts Green Line وصول إلى

94 Burlington - Woburn Winchester - Davis

326 (Playstead Rd)

بشكل دائم بدالً من الرحالت المتناوبة؛ يستبدل جزءاً منArlington إلىRoute 95 يمتد المسار
Orange Line ؛ يبقي على نقطة وصول إلى326  و94

95 Arlington - Medford Wellington

326 (High St)

توفير نقطتي وصول من خالل خدمة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم إلى
وMalden Orange Line نقطة وصول إلىRoute T96 بوفر المسارMedford Sq:
نقطةT101 ؛ يوفرDavis / Porter Red Line وMedford / Tufts Green Line
Kendall / MIT وLechmere Green Line وSullivan Orange Line وصول إلى
Red Line

T96 Malden - Medford - Porter
T101 - Medford - Sullivan - أو
Kendall

326 (Medford Sq)

Green Line أوRed, Orange,
Connections

326 (Boston)

ليحل محل أجزاء منWinthrop St وGovernors Ave إلىRoute 100 يمتد المسار
 ؛ يقل زمن التقاطر ومعدالت التردد خالل أيام األسبوع وأيام السبت710 ،134

100 Medford - Fellsway Wellington

710 (Governors Ave,
Lawrence Memorial)

100 ،99  ميل إلى1/2 انتقل لمسافة

99 Melrose - Malden Medford - 100 أوWellington
Fellsway - Wellington

710 (Fulton 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 بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية.
ثالث نقاط وصول جديدة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية:
•

Medford Squareإلى Winter Hill, Sullivan
Square, Charlestown, Lechmereو Kendall
Square.

•

 Malden Centerإلى Medford Square,
 Medford/Tufts Station, Davisو Porter.

•

 Wellingtonإلى Everett, Wonderland.

المقترح

اليوم

3

0

عدد من المسارات توفر خدمة بزمن تقاطر
ومعدل تردد كل  15دقيقة أو أقل

خدمة أكثر كثافة .بكل تأكيد.
المقترح

%30

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

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

وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية.
خدمة أفضل لمجموعة من األماكن والوجهات األكثر شهرة لدى سكان
 Medfordوالعاملين فهيا وزوارها.
نقاط وصول ترددية جديدة إلى Cambridge, Somerville,
Charlestown, Everettو Malden.

نقاط وصول جديدة مباشرة إلى Burlington Mall.

المقترح

 20ألف
شخص إضافي من السكان يتوفر له
خدمة ترددية أسرع إلى
Porter Square

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

