تصميم شبكة الحافالت

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

الشبكة اليوم

مقترحنا

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

Melrose كيف ستتغير رحلتك في
نقاط وصول جديدة
…الجديد كالتالي
 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

...مسارك هو
133 Anderson - Woburn Stoneham - Melrose - Malden

mbta.com/bnrd :جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

...إذا كنت ذاهبا ً إلى
Anderson/Woburn,
Woburn, Stoneham,
Melrose, Malden

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

مسارك هو...

الجديد كالتالي…

106

 106 Lebanon LoopWellington

يمتد المسار Route 106إلى Gateway Centerويستبدل  97و جزءاً من 430 ،105؛
تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد أيام اآلحاد

131 (Upham St / East of
)Main St

131 Melrose - Saugus - Lynn

ترقية المسار  Route 131ليوفر زمن تقاطر ومعدالت تردد متوسطة مع تكثيف الخدمة خالل فترات
منتصف النهار والمساء ونهاية األسبوع؛ يمتد إلى Saugusو Lynnويستبدل جزءاً من ، 428
429

131 (Porter St, Grove
St, Laurel St, East St,
)Waverly St

131 Melrose - Saugus - Lynn

انتقل لمسافة تصل إلى  1/4ميل إلى المسار Route 131على Upham St

131 (Melrose Highlands
)- Upham St

 133 Anderson - WoburnStoneham - Melrose

يخدم المسار Route 133الجديد Anderson / Woburnو  ،Montvale Aveمع نقطة
وصول جديدة في Stonehamو Melroseو  ،Melroseكما أنه يحل محل أجزاء من ،131
354 ،134

132

132 Stoneham - Malden

المسار  Route 132ال زال كما هو مع خدمة جديدة أيام األحد

136

 137 Reading - WakefieldMalden

يستمر االندماج بين المسار Route 136و ( 137قائم حاليا ً)؛ انظر المسار Route 137
للتعرف على التغييرات األخرى على المسار

137 (Reading - Walkers
Brook Dr & south of
)Wakefield Sq

 137 Reading - WakefieldMalden

يمتد المسار Route 137منطلقا ً إلى Quannapowitt Dr؛ يوفر خدمة في االتجاهين على
Pleasant Stو Lowell Stفي  ،Wakefieldلكنه ال يخدم Cordis St / Vernon St؛
يحافظ على التكامل مع المسار السابق Route 136

 137 (North Ave)Wakefield Sq

 137 Reading - WakefieldMalden

انتقل إلى المسار Route 137؛ بعض المحطات على مسافة تزيد عن  1/2ميل من الخدمة

 430 (Saugus CenterSalem & Lebanon St,
)Malden Station

105 Saugus - Malden

يمتد المسار Route 105إلى Saugusويستبدل جزءاً من 430؛ خدمة جديدة أيام األحد إلى
Saugus Centerإلى جانب خدمة خالل فترة الصباح الباكر ،وخدمة مسائية ممتدة أيام السبت

430 (Saugus Iron
)Works loop, Vine St

105 Saugus - Maldenأو - 131
Melrose - Saugus - Lynn

انتقل إلى المسار Route 105؛ معظم المحطات تصل إلى  1/2ميل من الخدمة ،باستثناء محطات
Appleton St

430 (Salem & Lebanon
)St - Malden

106 Lebanon Loop - Wellington

يمتد المسار Route 106إلى Gateway Centerويستبدل  97و جزءاً من 430 ،105؛
تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد أيام اآلحاد

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 أكثر كثافة في نهاية األسبوع.
خدمة أكثر كثافة خالل فترات منتصف النهار ،والمساء ونهاية
األسبوع.

المقترح

%85

خدمة جديدة خالل فترات المساء وفي نهاية األسبوع في East
Melroseو Melrose Highlands.

خدمة جديدة أيام األحد على المسار .Route 132

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

وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية.
خدمة أحسن ونقاط وصول أفضل إلى Maldenو Orange Line.
نقاط وصول مباشرة جديدة إلى Anderson/Woburn
Station, Woburn, Stoneham, Square One Mall,
Saugus,و Lynn.

المقترح

 10آالف
شخص إضافي من السكان يتوفر له
خدمة ترددية أسرع إلى Stoneham
Center

خدمة أبسط.

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

المقترح

اليوم

2

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

