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نقاط وصول جديدة

mbta.com/bnrd: جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

Revereكيف ستتغير رحلتك في 

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

East Boston, 
Beachmont, Suffolk 

Downs, Winthrop

120  Winthrop - Maverick يمتد المسارRoute 120  إلىWinthrop  عبر مشروعSuffolk Downs   وحي

Beachmont، 119ريثما تنتهي تغييرات شبكة الشوارع؛ يستبدل جزء من

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 

Revereكيف ستتغير رحلتك في 

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

110T110 Wellington - Everett -
Wonderland

إلى خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم؛ يحل  Route T110ترقية المسار 

117محل 

111T111 Woodlawn - Chelsea -
Haymarket

دون تغيير مع تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد في ليالي األحد  Route T111ظل المسار 

116T116 Wonderland - Chelsea -
Maverick

ليقدم خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم ويحل  Route T116ترقية المسار 

117، 114محل 

117 (Broadway & 
Central - Maverick)

T116 Wonderland - Chelsea -
Maverick

ليقدم خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم ويحل  Route T116ترقية المسار 

117، 114محل 

117 (Wonderland -
Broadway & Central)

T110 Wellington - Everett -
Wonderland

إلى خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم؛ يستبدل Route T110ترقية المسار 

حيث  Broadwayأو يمكنك االنتقال إلى ؛Central Ave،Beach Stفي 117جزءاً من 

T116على  Maverickتوجد نقطة وصول مع زمن التقاطر ومعدالت تردد عالية إلى 

119 (Northgate -
Beachmont)

119  Winthrop - Revere ترقية المسارRoute 119  لوفر زمن تقاطر ومعدالت تردد متوسطة مع زيادة مداه ليصل إلى

Winthrop  عبرOrient Heights؛ تم تبسيط المسار للبقاء في411وجزء من 712يستبدل ؛

Cushman Ave  وBroadway  بالقرب منCooledge Housingيمتد إلى ؛

Northgate Mall  بدالً من أجزاء منMalden St ،Washington Ave

119 (Beachmont Loop)120  Winthrop - Maverick يمتد المسارRoute 120  إلىWinthrop  عبر مشروعSuffolk Downs   وحي

Beachmont، 119ريثما تنتهي تغييرات شبكة الشوارع؛ يستبدل جزء من

119 (Washington Ave, 
Malden St, or Cooledge 

Housing )

119  Winthrop - Revere ميل إلى المسار 1/2انتقل لمسافة تصل إلىRoute 119  فيCushman Ave  أو

Broadway  بالقرب منCooledge Housing، أو إلىNorthgate Mall  أوSquire 
Rd   بدالً منWashington Ave, Malden St

411 (Malden Center -
Kennedy Drive)

108  Kennedy Drive - Malden 
Center

411ويستبدل جزءاً من  Kennedy Driveإلى  Route 108يمتد المسار 

411 (Linden Sq - Revere 
Center)

119 Winthrop - Revere ترقية المسارRoute 119  لوفر زمن تقاطر ومعدالت تردد متوسطة مع زيادة مداه ليصل إلى

Winthrop  عبرOrient Heights؛ تم تبسيط المسار للبقاء في411وجزء من 712يستبدل ؛

Cushman Ave  وBroadway  بالقرب منCooledge Housingيمتد إلى ؛

Northgate Mall  بدالً من أجزاء منMalden St ،Washington Ave

411 (Linden Sq -
Northgate, 

Wonderland)

426  Lynn - Saugus -
Wonderland

؛Boston expressولكنه ال يخدم   Wonderlandبشكل دائم  Route 426يخدم المسار 

؛ تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد في جميع األيام429، 428، 411يستبدل جزءاً من 

424 (Western Ave -
Wonderland)

450  Salem - Lynn -
Wonderland

تحسن زمن التقاطر ومعدالت ؛Wonderlandجميع الخدمات إلى  Route 450يوفر المسار 

التردد في جميع األيام

424 (Eastern Ave)450 Salem - Lynn - Wonderland 
- 455Salemأو  Swampscott -

Wonderland

Essex Stأو  Western Aveميل إلى 1/4انتقل لمسافة تصل إلى 

426 (Lynn -
Wonderland)

426  Lynn - Saugus -
Wonderland

غير مشمولة بالخدمات؛ يخدم  Bostonولكن  Wonderlandتتوفر جميع الخدمات لـ 

Northgate Shopping Center  ويحل محل المسارRoute 411مسار مباشر بشكل أكبر ؛

Wonderlandبالقرب من  Revere Stعبر 

426 (American Legion 
Hwy, VFW Pkwy)

T110, T116, Blue Line م في ميل للوصول إلى خدمة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليو1/4انتقل مسافة

T110  وT116  وBlue Line
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426 (Revere - Boston)Blue Line, Commuter Rail 
connections

Commuter Rail، أو 426للوصول إلى  Blue Lineاستخدم 

428 (Route 1 - Saugus 
Center - Lincoln Ave @ 

Winter St)

131  Melrose - Saugus - Lynn ترقية المسارRoute 131 رات ليوفر زمن تقاطر ومعدالت تردد متوسطة مع تكثيف الخدمة خالل فت

، 428ويستبدل جزءاً من  Lynnو  Saugusمنتصف النهار والمساء ونهاية األسبوع؛ يمتد إلى 

429

428 (Saugus Center, 
Cliftondale Sq)

105  Saugus - Malden ترقية المسارRoute 105 تردد؛ عبر زيادة كثافة الخدمة المسائية وتحسين زمن التقاطر ومعدالت ال

- Main St؛ ال يخدم قطاع 430، 429، 428ويستبدل جزءاً من  Saugusيمتد إلى  Sullivan

428 (Cliftondale Sq -
Linden Sq)

426 Lynn - Saugus -
Wonderland

؛Boston expressولكنه ال يخدم   Wonderlandبشكل دائم  Route 426يخدم المسار 

؛ تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد في جميع األيام429، 428، 411يستبدل جزءاً من 

428 (Oaklandvale -
Route 1)

No service within 1/2 mi يوفر المسارRoute 105  خدمة نقل على مدار اليوم من 131وSquare One Mall

429 (North Saugus -
Lynn)

429 Lynnfield - Lynn يمتد المسارRoute 429  إلىMarket Street Lynnfield  منNorth Saugusتقليل ؛

- Saugus Plazaمدى بحيث لم يعد يخدم  Northgateخدمة في الصباح الباكر، وحتى وقت ؛

متأخر من المساء أيام األحد

429 (Saugus Plaza)105 ,131 , 429أو 131, 105ميل إلى المسار 1/4انتقل لمسافة تصل إلى 429أو

429 (Square One Mall)105 Saugus - Malden  131أو-

Melrose - Saugus - Lynn
 Centralأو /و Orange Lineمع  Square One Mallمركز 131و 105يربط المساران 

Sq Lynn  429ويحل محل

429 (Essex St)105 Saugus - Malden ترقية المسارRoute 105 تردد؛ عبر زيادة كثافة الخدمة المسائية وتحسين زمن التقاطر ومعدالت ال

- Main St؛ ال يخدم قطاع 430، 429، 428ويستبدل جزءاً من  Saugusيمتد إلى  Sullivan

429 (Cliftondale Sq -
Linden Sq)

426 Lynn - Saugus -
Wonderland

؛Boston expressولكنه ال يخدم   Wonderlandبشكل دائم  Route 426يخدم المسار 

؛ تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد في جميع األيام429، 428، 411يستبدل جزءاً من 

434 (Peabody Sq -
Washington St)

435  Salem Depot - Peabody -
Lynn

 Southفي  Lynnfield Stميل على 1/2الخدمة قيد التشغيل حالياً؛ بعض المحطات على بعد 
Peabody

434 (South Peabody -
Lynn)

436  Liberty Tree Mall -
Lynnfield - Lynn

 Southفي  Lynnfield Stميل على 1/2الخدمة قيد التشغيل حالياً؛ بعض المحطات على بعد 
Peabody

439 (Nahant - Lynn)439  Nahant - Lynn يمتد المسارRoute 439  إلىNahant St, Beach Rd  فيLynn  في كال االتجاهين؛ تقليل

Wonderlandال يخدم ؛Central Sqمدى المسار إلى 

439 (Lynn -
Wonderland)

442  Marblehead - Swampscott 
- Wonderland  455أو-Salem -

Swampscott - Wonderland

ار لتقديم خدمة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مد455و  Route 442يتحد المسار 

Lynnwayاليوم عبر 

441 (Marblehead -
Phillips Beach & New 

Ocean & Eastern Ave -
Wonderland)

442 Marblehead - Swampscott 
- Wonderland

؛ تم تقليل المدى بحيث 441ليستبدل  Route 442تم تحسين زمن التقاطر ومعدالت التردد للمسار 

Old Town Marbleheadال يخدم 

441 (Old Town 
Marblehead north of 

Mugford St)

442  Marblehead - Swampscott 
- Wonderland

Route 442ميل للمسار 1/3انتقل لمسافة تصل إلى 
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441 (Phillips Beach -
Vinnin Sq - Paradise 

Rd)

442  Marblehead - Swampscott 
- Wonderland  455أو-Salem -

Swampscott - Wonderland

تقع بعض  .Swampscott Commuter Railأو 455أو  Route 442انتقل إلى المسار 

ميل1/2المحطات على مسافة تزيد عن 

441 (Central Sq, Lynn -
Wonderland)

442 Marblehead - Swampscott 
- Wonderland  455أو-Salem -

Swampscott - Wonderland

ار لتقديم خدمة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مد455و  Route 442يتحد المسار 

Lynnwayاليوم عبر 

441 (Point of Pines)442  Marblehead - Swampscott 
- Wonderland  455أو-Salem -

Swampscott - Wonderland

North Shore Rdميل إلى المحطات المقترحة على 1/4سافر مسافة 

442 (Marblehead -
Wonderland)

442  Marblehead - Swampscott 
- Wonderland

؛ تم تقليل المدى بحيث 441ليستبدل  Route 442تم تحسين زمن التقاطر ومعدالت التردد للمسار 

Old Town Marbleheadال يخدم 

442 (Old Town 
Marblehead north of 

Mugford St)

442  Marblehead - Swampscott 
- Wonderland

Route 442ميل للمسار 1/3انتقل لمسافة تصل إلى 

442 (Central Sq, Lynn -
Wonderland)

442 Marblehead - Swampscott 
- Wonderland  455أو-Salem -

Swampscott - Wonderland

ار لتقديم خدمة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مد455و  Route 442يتحد المسار 

Lynnwayاليوم عبر 

442 (Point of Pines)442 Marblehead - Swampscott 
- Wonderland  455أو-Salem -

Swampscott - Wonderland

North Shore Rdميل إلى المحطات المقترحة على 1/4سافر مسافة 

450 (Salem -
Wonderland)

450 Salem - Lynn - Wonderland توفر كل الخدمات لـWonderlandتحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد في جميع األيام كما أنه؛

Revere-Haymarket؛ تم تقليل المدى بحيث ال يخدم قطاع 455يحل محل جزء من 

450 (McClellan 
Highway)

T104, 119  ميل إلى المسار 1/2انتقل لمسافة تصل إلى 120أوT104, 119  120أو

450 (Boston)Blue Line, Commuter Rail 
connections

120أو  Route T104, 119للوصول إلى  Blue Lineاستخدم 

455 (Salem - Lynn, 
Wonderland)

455  Salem - Swampscott -
Wonderland

كما أنه يمتد عبر ،Shetland Parkبحيث ال يخدم  Route 455تم تقليل مدى المسار 

Lynnway  إلىWonderland  بدالً منSalem Turnpikeتحسن زمن التقاطر ومعدالت ؛

التردد أيام األحد 

455 (Lynn -
Wonderland via 

Western Ave)

450 Salem - Lynn - Wonderland تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد للمسارRoute 450  في جميع األيام ليحل محل جزء من

455 ،456
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...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

.بكل تأكيد. خدمة أكثر كثافة

.وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية

اب خدمة محسنة ونقاط وصول أفضل للوجهات واألماكن التي تريد الذه

 ,Chelsea, East Boston, Winthrop, Everett:إليها
Saugus, Lynn, Downtown Boston وغيرها  .

نهاية ومنتصف النهار، والمساء خدمات أكثر كثافة خالل فترات 

.األسبوع

:  خدمتان جديدتان يوفران بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية

•Wonderland  إلىWellington وEverett على

الذي أصبح يوفر زمن تقاطر ومعدالت ترددRoute 110المسار 

.أعلى

•Central Square, Lynn  إلىWonderland عبر

Lynnway المسارين علىRoutes 442  455و  .

على East Bostonو  Chelseaوأكثر موثوقية إلى أبسط  خدمة 

.Route T116المسار 

عدد من المسارات توفر خدمة بزمن تقاطر 

دقيقة أو أقل15ومعدل تردد كل 

ي األميال الت)زيادة في كثافة الخدمة % 

تقطعها المركبات وهي تحمل ركاب 

(يحققون إيرادات

دمة شخص إضافي من السكان يتوفر له خ

Chelseaترددية أسرع إلى 

25%
المقترح

ألف 16
المقترح

2 4
اليوم المقترح

http://mbta.com/bnrd

