
تصميم شبكة الحافالت 

نقاط وصول : شبكة حافالت أفضل

جديدة، خدمة أكثر كثافة، زمن تقاطر

. ومعدالت تردد أكثر

.Quincyو Miltonتعرف على ما يعنيه هذا في 



الشبكة اليوم 



مقترحنا 
الحجم جميع التفاصيل والخرائط ب

:الكامل متوفرة على الرابط

mbta.com/bnrd

mbta.com/bnrd


نقاط وصول جديدة

mbta.com/bnrd: جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

 Miltonكيف ستتغير رحلتك في  
Quincyو 

…الجديد كالتالي...مسارك هو...إذا كنت ذاهباً إلى

Quincy Center, 
Braintree, South Shore 

Plaza

237 South Shore Plaza - Quincy يربط المسارRoute 237  الجديد بينQuincy Center, Braintree  وSouth Shore 
Plazaخدمة في الصباح الباكر، وحتى وقت متأخر من المساء أيام األحد ؛

mbta.com/bnrd


المسارات الحالية

mbta.com/bnrd: جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

قبل رقم المسار بخدمة توفر زمن تقاطر ومعدل " T"التي تحمل حرف ( Routes)تتمتع المسارات 

.ص01:00ص إلى 05:00دقيقة أو أقل طوال جميع أيام األسبوع من 15تردد كل 

 Miltonكيف ستتغير رحلتك في  
Quincyو 

 ً …الجديد كالتالي...مسارك هو...إذا كنت تستقل حاليا

201 (Fields Corner 
Loop)

20  Ashmont - Fields Corner يستبدل المسار الجديدRoute 20  في شارع 26ويبسط مسارWashington St، ومسار

  Red Lineيزيد من نقاط الوصول إلى / ويحافظ  Neponset Aveفي 210، و 201/202
Fields Corner, Ashmontفي 

201 (Adams St)215  Quincy Center - East 
Milton - Fields Corner

ويستبدل جزءاً من المسار  Ashmontبدالً من  Fields Cornerإلى  Route 215يمتد المسار 

201/202المتكامل 

201 (Gallivan Blvd)20 Ashmont - Fields Corner  أو

210-Quincy - North Quincy -
Ashmont

المتكامل؛ 201/202ومسار   Washington Stفي 26محل  Route 20يحل المسار الجديد  

Gallivan Blvdعبر  Ashmontإلى 210يمتد 

202 (Fields Corner 
Loop)

20 Ashmont - Fields Corner يستبدل المسار الجديدRoute 20  في شارع 26ويبسط مسارWashington St، ومسار

  Red Lineيزيد من نقاط الوصول إلى / ويحافظ  Neponset Aveفي 210، و 201/202
Fields Corner, Ashmontفي 

202 (Adams St)215 Quincy Center - East Milton 
- Fields Corner

ويستبدل جزءاً من المسار  Ashmontبدالً من  Fields Cornerإلى  Route 215يمتد المسار 

201/202المتكامل 

202 (Gallivan Blvd)20 Ashmont - Fields Corner  أو

210-Quincy - North Quincy -
Ashmont

المتكامل؛ 201/202ومسار   Washington Stفي 26محل  Route 20يحل المسار الجديد  

Gallivan Blvdعبر  Ashmontإلى 210يمتد 

210 (Quincy Center -
Neponset Circle)

210 Quincy - North Quincy -
Ashmont

،Fields Cornerبدالً من ،Gallivan Blvdعبر  Ashmontإلى  Route 210يمتد المسار 

215ويحل محل جزء من 

210 (Neponset Circle -
Fields Corner)

20  Ashmont - Fields Corner يستبدل المسار الجديدRoute 20  في شارع 26ويبسط مسارWashington St، ومسار

  Red Lineيزيد من نقاط الوصول إلى / ويحافظ  Neponset Aveفي 210، و 201/202
Fields Corner, Ashmontفي 

211211  Squantum - North Quincy -
Quincy

ديم كما هو مع تكثيف الخدمة خالل فترة نهاية األسبوع وآخر الليل، مع تق Route 211ظل المسار 

مواعيد الخدمة في فترة الصباح الباكر آيام اآلحاد 

212217 - Quincy - Milton - Ashmont استمرار التكامل الحالي مع المسارRoute 217

214216 Houghs Neck - Quincy يمتد المسارRoute 216  إلىGermantown  مع تحسينات في زمن التقاطر 214ويحل محل

ومعدالت التردد، ويستمر بنفس آلية العمل الحالية

215 (Quincy Center -
Gallivan Blvd)

215 Quincy Center - East Milton 
- Fields Corner

ويستبدل جزءاً من المسار  Ashmontبدالً من  Fields Cornerإلى  Route 215يمتد المسار 

201/202المتكامل 

215 (Gallivan Blvd -
Ashmont)

20 Ashmont - Fields Corner  أو

210-Quincy - North Quincy -
Ashmont

215ويستبدل جزء من  Ashmontبـ  Route 210والمسار  Route 20يتصل المسار 

216216 Houghs Neck - Quincy يمتد المسارRoute 216  إلىGermantown  مع تحسينات في زمن التقاطر 214ويحل محل

ومعدالت التردد، ويستمر بنفس آلية العمل الحالية

217217 Quincy - Milton - Ashmont يمتد المسارRoute 217  إلىNorth Quincy  212ويحل محل ً ، وهو قيد التشغيل حاليا

220 (Hingham Depot -
Quincy)

220 Hingham Depot - Quincy تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد للمسارRoute 220 خالل أيام األحد
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المسارات الحالية

mbta.com/bnrd: جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

قبل رقم المسار بخدمة توفر زمن تقاطر ومعدل " T"التي تحمل حرف ( Routes)تتمتع المسارات 

.ص01:00ص إلى 05:00دقيقة أو أقل طوال جميع أيام األسبوع من 15تردد كل 

 Miltonكيف ستتغير رحلتك في  
Quincyو 

 ً …الجديد كالتالي...مسارك هو...إذا كنت تستقل حاليا

220 (Hingham Center 
Loop)

220ميل للوصول إلى 1/2أكثر من ال توجد خدمات في محيط نصف ميل

220 (Bicknell Sq -
Quincy)

220 Hingham Depot - Quincy  أو

222-Lovell Corners - Quincy 
Center

ار لتقديم خدمة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مد222و  Route 220يتحد المسار 

اليوم 

221 (Fort Point, River 
St, Neck St)

220 Hingham Depot - Quincy حسب الجدول الحالي220ميل للوصول إلى 1/2أكثر من ،

221 (Desmoines Rd or 
1000 Southern Artery)

225 Weymouth Landing -
Quincy Center

Route 225ميل إلى المسار 1/4انتقل لمسافة تصل إلى 

222 (Lovell Corners -
Bicknell Sq)

222 Lovell Corners - Quincy 
Center

تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد ؛Lovell Cornersيخدم بشكل دائم  Route 222المسار 

أيام األحد 

222 (Jackson Sq, High 
St)

222 Lovell Corners - Quincy 
Center

لفي بعض األحيان يتطلب األمر االنتقال لمسافة تزيد عن نصف مي؛Pleasant Stانتقل إلى 

222 (Bicknell Sq -
Quincy)

220 Hingham Depot - Quincy  أو

222-Lovell Corners - Quincy 
Center

ار لتقديم خدمة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مد222و  Route 220يتحد المسار 

اليوم 

225 (Weymouth 
Landing - Quincy 

Center)

225 Weymouth Landing -
Quincy Center

كما هو مع تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد أيام األحد خالل رحالت  Route 225ظل المسار 

Southern Artery/South St

225 (Quincy Ave 
variant)

225  Weymouth Landing -
Quincy Center

 Quincyكما هو دون تغيير مع إضافىة خدمة جديدة أيام األحد إلى  Route 225ظل المسار 
Ave  بينScamemell St  وSouthern Artery

230 (Montello -
Braintree)

230 Montello - Holbrook -
Braintree

تحسن زمن التقاطر ومعدالت ؛Quincy Centerبدالً من  Braintreeتقليل مدى المسار إلى 

التردد أيام األحد 

230 (Braintree - Quincy 
Center)

237  South Shore Plaza - Quincy يربط المسارRoute 237  الجديد بينQuincy Center, Braintree  وSouth Shore 
Plazaخدمة في الصباح الباكر، وحتى وقت متأخر من المساء أيام األحد ؛

236 (Braintree - Quincy 
Center)

236  Braintree - Quincy تقليل مدى المسارRoute 236  إلىBraintree  منSouth Shore Plaza

236 (South Shore Plaza 
- Braintree)

237 South Shore Plaza - Quincy يربط المسارRoute 237  الجديد بينQuincy Center, Braintree  وSouth Shore 
Plazaخدمة في الصباح الباكر، وحتى وقت متأخر من المساء أيام األحد ؛

238 
(Holbrook/Randolph -

South Shore Plaza, 
Quincy Adams)

238  Holbrook/Randolph -
Quincy Adams

تبسيط جميع الخدمات وتمديدها إلى ؛Quincy Adamsإلى  Route 238تقليل مدى المسار 

Holbrook / Randolph  بشكل دائم بدالً منCrawford Sq  أوAvon خدمة في الصباح ؛

الباكر، وحتى وقت متأخر من المساء أيام األحد؛ تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد 

238 (Willard St, Centre 
St Quincy)

ميل من مسارات 1/2؛ بعض المحطات على مسافة تزيد عن 238أو 237أو 215انتقل إلى ال توجد خدمات في محيط نصف ميل

الخدمة
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المسارات الحالية

mbta.com/bnrd: جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

قبل رقم المسار بخدمة توفر زمن تقاطر ومعدل " T"التي تحمل حرف ( Routes)تتمتع المسارات 

.ص01:00ص إلى 05:00دقيقة أو أقل طوال جميع أيام األسبوع من 15تردد كل 

 Miltonكيف ستتغير رحلتك في  
Quincyو 

 ً …الجديد كالتالي...مسارك هو...إذا كنت تستقل حاليا

238 (Quincy Adams -
Quincy Center)

237  South Shore Plaza - Quincy يربط المسارRoute 237  الجديد بينQuincy Center, Braintree  وSouth Shore 
Plazaر خدمة في الصباح الباكر، وحتى وقت متأخر من المساء أيام األحد؛ تحسن زمن التقاط؛

ومعدالت التردد 

240 (Avon Sq -
Ashmont)

240 Avon - Randolph - Milton -
Ashmont

ولكنه يخدم  Holbrook/Randolph Stationوال يخدم محطة  Route 240يختصر المسار 

Avon  بشكل دائم

240 
(Holbrook/Randolph/U

nion St)

238  Holbrook/Randolph -
Quincy Adams

240محل جزء من  Holbrook / Randolphإلى  Route 238يحل المسار 

245245  Quincy - Milton - Mattapan يظل المسارRoute 245  كما هو دون تغيير مع تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد خالل أيام

 Brookاألسبوع؛ خدمة جديدة في نهاية األسبوع الجديدة؛ وكما هو الوضع حالياً ال توجد خدمة لـ 
Rd 

mbta.com/bnrd


...ما يعنيه هذا بالنسبة لك

.  ناولكن ال يمكننا القيام بذلك دون مساعدتك ومشاركتك مع

mbta.com/bnrdشاركنا آرائك وتعليقاتك على الرابط 

.خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية

.وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية

.خدمة أكثر كثافة في نهاية األسبوع

نهاية ومنتصف النهار، والمساء خدمات أكثر كثافة خالل فترات 

.األسبوع

اب خدمة محسنة ونقاط وصول أفضل للوجهات واألماكن التي تريد الذه

و  Dorchester, Weymouth, Braintree:إليها

Beacon Hill.

 Quincyبين Route 3Aالمسار خدمة ترددية جديدة تربط  
Center  وNorth Weymouth  حيث يتداخل المساران

Routes 220  222و.

عدد من المسارات توفر خدمة بزمن تقاطر

دقيقة أو أقل15ومعدل تردد كل 

شخص إضافي من السكان يتوفر له 

Wollastonخدمة ترددية أسرع إلى  

زيادة في كثافة الخدمة أيام األحد % 

األميال التي تقطعها المركبات وهي تحمل)

(ركاب يحققون إيرادات

ألف21
المقترح

80%
المقترح

0 1
اليوم المقترح

http://mbta.com/bnrd

