تصميم شبكة الحافالت

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

الشبكة اليوم

مقترحنا

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

Roxbury كيف ستتغير رحلتك في
نقاط وصول جديدة
…الجديد كالتالي
؛ ال يخدم8 ليحل محلRuggles إلىBoston Medical Center منRoute 10 يمتد المسار
Copley, Back Bay, South End
-  الذي يتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم- الجديدRoute T12 يربط المسار
ويحل محلD St وLongwood Medical Area عبرBrookline Village معSeaport
8 إلى جانب كونه جزء منCT3
Orange ؛ ويبقي على نقطة الوصول إلى41 ليحل محلNubian إلىRoute 38 يمتد المسار
Forest Hills ؛ ال يخدمJackson Sq عندLine

...مسارك هو

...إذا كنت ذاهبا ً إلى

10 South Boston - Andrew South Boston, Boston
Ruggles Medical Center, Ruggles
T12 Brookline Village - LMA - Seaport, South Boston,
Andrew - Downtown
Roxbury, Longwood
Medical Area, Brookline
38 West Roxbury - Jackson West Roxbury, Bellevue,
Square - Nubian Square Hebrew Rehabilitation
Center, Jamaica Plain,
Jackson Sq, Nubian Sq

mbta.com/bnrd :جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

Roxbury كيف ستتغير رحلتك في
المسارات الحالية
…الجديد كالتالي

...ً إذا كنت تستقل حاليا

...مسارك هو

نفس المسار مع خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد أكبر حتى وقت متأخر من الليل

T1 Harvard - Back Bay - Nubian

1

10 ليحل محلCopley إلىBoston Medical Center منRoute T8 يمتد المسار
؛ يحسن زمنKenmore وMelnea Cass Blvd., Nubian, ؛ ال يخدم17  و16 وأجزاء من
التقاطر ومعدالت التردد العالية على مدار اليوم

T8 Harbor Point - Copley

8 (Harbor Point Boston Medical Center)

؛ ال8 ليحل محلRuggles إلىBoston Medical Center منRoute 10 يمتد المسار
Copley, Back Bay, South End يخدم

10 South Boston - Andrew Ruggles

8 (Boston Medical
Center - Ruggles)

Longwood عبرKenmore إلىRoxbury Crossing منRoute T28 يمتد
عندOrange Line ؛ اإلبقاء على نقطة الوصول إلى19 ،8 ويستبدلMedical Area
Ruggles بدالً منRoxbury Crossing

T28 Mattapan - Nubian Kenmore

8 (Nubian - Kenmore
via LMA)

-  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

T12 Brookline Village - LMA Andrew - Downtown

8 (Ruggles - LMA )

ويحالنKenmore وBrookline Ave 60  كالً من60 وRoute T28 يخدم المساران
65 ،19 ،8 محل

60 أوT28

8 (LMA - Kenmore)

Blue Hill ويستمر عبرHyde Park Ave عبرCleary Sq إلىRoute 14 يمتد المسار
؛ يحسن زمن التقاطرNubian Sq ؛ تقليل المدى إلى45 ليحل محلWarren St بدالً منAve
ومعدالت التردد العالية على مدار اليوم؛ خدمة جديدة يوم األحد

14 Cleary Sq - American Legion
Hwy - Nubian

14 (Hyde Park Ave Grove Hall)

Warren St  في14 محلT28 وRoutes T23 يحل المساران

T28 أوT23

14 (Grove Hall - Nubian)

 ميل للوصول إلى العديد من المسارات التي تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد1/4 انتقل لمسافة تناهز
 من أجل خدمة النقل38  أو إلى،Huntington Ave أوCenter St عالية على مدار اليوم في
Nubian إلى

38 أوT22, T39, Green Line E,

14 (Heath St)

Orange  ويبقي على نقطة الوصول إلى41 ليحل محلNubian إلىRoute 38 يمتد المسار
Forest Hills بدالً منJackson Square عندLine

38 West Roxbury - Jackson
Square - Nubian

14 (Nubian - Jackson
Sq)

في عطالت نهاية األسبوعRoute 30 تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد للمسار

30 Mattapan - Forest Hills

14 (Roslindale - Hyde
Park Ave)

Oak Sq, Brighton دوما ً ويمتد إلىFields Corner إلىRoute T15 يصل المسار
Longwood Medical Area عبرCenter

T15 Oak Square - LMA - Nubian
- Kane Square

15

44 ليحل محلHumboldt Ave عبرRoute 19 يمتد المسار

19 Fields Corner - Franklin Park
- Ruggles

19 (Fields Corner Grove Hall, Nubian Ruggles)

Humboldt Ave  في19  أو انتقل إلى،Warren St فيT28 أوT23 استخدم

T23 Ashmont - Nubian T28 - Mattapan - أوRuggles
Nubian - Kenmore

19 (Warren St)

-  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

T12 Brookline Village - LMA Andrew - Downtown

19 (Ruggles - LMA)

ويحالنKenmore وBrookline Ave 60  كالً من60 وRoute T28 يخدم المساران
65 ،19 ،8 محل

60 أوT28

19 (LMA - Kenmore)

" 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

Roxbury كيف ستتغير رحلتك في
المسارات الحالية
…الجديد كالتالي

...ً إذا كنت تستقل حاليا

...مسارك هو

Longwood Medical Area إلىRoxbury Crossing منRoute T22 يمتد المسار
Roxbury عندOrange Line ؛ يحافظ على نقطة الوصول إلىRuggles وال يخدم
Crossing

T22 Ashmont - LMA

22 (Ashmont - Orange
Line)

 من أجل الوصول إلى خدمة النقل لمنطقةOrange Line أوRoute T15, T23 استخدم المسار
Ruggles

T23 أوT15

22 (Roxbury Crossing Ruggles)

دون تغيير مع تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد في نهاية األسبوع فيRoute T23 ظل المسار
 آخر الليل/ بداية

T23 Ashmont - Nubian Ruggles

23

Longwood عبرKenmore إلىRoxbury Crossing منRoute T28 يمتد المسار
عندOrange Line ؛ يبقي على نقطة الوصول إلى19 ،8 ويستبدلMedical Area
29 ؛ يستبدلRuggles بدالً منRoxbury Crossing

T28 Mattapan - Nubian Kenmore

28 (Mattapan - Orange
Line)

 من أجل الوصول إلى خدمة النقل لمنطقةOrange Line أوRoute T15, T23 استخدم المسار
Ruggles

Orange Line أوT15, T23,

28 (Roxbury Crossing Ruggles)

،Ruggles وMattapan بدالً منAshmont إلىRoute 29 circulator يمتد المسار
وربما باستخدام حافالت أصغر نظراً لضيق الشوارع

29 Ashmont - Franklin Field

29 (Franklin Field
Housing)

Longwood عبرKenmore إلىRoxbury Crossing منRoute T28 يمتد المسار
عندOrange Line ؛ يبقي على نقطة الوصول إلى19 ،8 ويستبدلMedical Area
29 ؛ يستبدلRuggles بدالً منRoxbury Crossing

T28 Mattapan - Nubian Kenmore

29 (Blue Hill Ave)

Longwood Medical Area إلىRoxbury Crossing منRoute T22 يمتد المسار
Roxbury عندOrange Line ؛ يحافظ على نقطة الوصول إلىRuggles وال يخدم
Crossing

T22 Ashmont - LMA

29 (Seaver St,
Columbus Ave)

؛ 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

T39 Porter - Central - LMA Forest Hills

38 (JP Centre - Forest
Hills)

Orange ؛ ويبقي على نقطة الوصول إلى41 ليحل محلNubian إلىRoute 38 يمتد المسار
Forest Hills ؛ ال يخدمJackson Sq عندLine

38 West Roxbury - Jackson
Square - Nubian Square

41 (JP Centre - Nubian)

Oak Sq, Brighton دوما ً ويمتد إلىFields Corner إلىRoute T15 يصل المسار
Longwood Medical Area عبرCenter

T15 Oak Square - LMA - Nubian
- Kane Square

41 (Nubian - Uphams
Corner)

 إلى خدمة نقل ذات زمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم؛Route T16 ترقية المسار
وBoston St ؛ ال يخدمSouth Bay Shopping Cente عبرAndrew يصل دوما ً إلى
JFK / UMass

T16 Forest Hills - Uphams Andrew

41 (Uphams Corner Edward Everett Sq)

10 ليحل محلCopley إلىBoston Medical Center منRoute T8 يمتد المسار
؛ يحسن زمنKenmore وMelnea Cass Blvd., Nubian, ؛ ال يخدم17  و16 وأجزاء من
التقاطر ومعدالت التردد العالية على مدار اليوم
47 ليحل محلBroadway إلىNubian منRoute 42 يمتد المسار

T8 41 (Edward Everett Sq JFK/Umass)
42 Forest Hills - Nubian Broadway

42

44 ليحل محلHumboldt Ave عبرRoute 19  يمتد المسار19 Fields Corner - Franklin Park
- Ruggles

44 (Humboldt Ave,
Nubian, Ruggles)

" 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 Roxbury
المسارات الحالية
إذا كنت تستقل حاليا ً...

مسارك هو...

الجديد كالتالي…

44 (Nubian - Ruggles
)via Malcolm X

T15, T23, T28, T66

يوفر T15و  T23خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية إلى Nubian - Rugglesعبر
Malcolm X.يخدم T28و T66أيضا ً ( Nubian - Roxbury Crossingأي Orange
)Lineعبر Malcolm X.

 44 (Jackson Sq)Seaver St

T22 Ashmont - LMA

يمتد المسار Route T22من Roxbury Crossingإلى Longwood Medical Area
وال يخدم Ruggles؛ يحافظ على نقطة الوصول إلى Orange Lineعند Roxbury
Crossing

 45 (Franklin Park)Nubian

 14 Cleary Sq - American Legionيمتد المسار Route 14إلى Cleary Sqعبر Hyde Park Aveويستمر عبر Blue Hill
Aveبدالً من Warren Stليحل محل 45؛ تقليل المدى إلى Nubian Sq؛ يحسن زمن التقاطر
Hwy - Nubian
ومعدالت التردد العالية على مدار اليوم؛ خدمة جديدة يوم األحد

45 (Nubian - Ruggles
)via Malcolm X

T15, T23, T28, T66

يوفر T15و  T23خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية إلى Nubian - Rugglesعبر
Malcolm X.يخدم T28و T66أيضا ً ( Nubian - Roxbury Crossingأي Orange
)Lineعبر Malcolm X.

)47 (Central - LMA

 T39 Porter - Central - LMAForest Hills

يوفر المسار  Route T39خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم ويحل محل 47

) 47 (LMA - Nubian

T15, T28,أو T66

تحل خدمات نقل بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم محل المسار Route 47؛ يوفر
T15نقطة وصول إلى Orange Lineفي  ،Rugglesبينما يوفر كل من T28و T66نقطة
وصول إلى Orange Lineعند Roxbury Crossing

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

يمتد المسار Route 42من Nubianإلى Broadwayليحل محل 47

66

T66 Harvard - Allston - Nubian

تم تغيير المسار الخاص بـ  Route T66لتوفير مزيد من نقاط الوصول المباشرة في
Longwood Medical Area

170

ال توجد خدمات في محيط نصف ميل

أصبح التعليق الحالي للمسار Route 170دائماً؛ انتقل لمسافة تزيد عن  1/2ميل إلى  ،70أو
استخدم خدمات Business Council 128

SL1, SL4 171 (Nubian - Airport via
)Washington St

خدمة فترة الصباح الباكر على المسار Route SL1و SL4تحل محل جزء من 171

171 (Andrew,
) Southampton

ال توجد خدمات في محيط نصف ميل

سافر لمسافة تزيد عن  1/2ميل إلى Washington Stللوصول إلى خدمة SL4 / SL1الجديدة
خالل فترة الصباح الباكر

)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

SL4/SL5

 SL4/SL5 combined - NubianSouth Station

اجمع بين المسارين SL4و  SL5من أجل تحقيق وضوح وموثوقية أفضل والحصول على فرصة
للتوقف في المحطات المميزة في منطقة وسط المدينة التي يغطيها المسار

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.
ثالث مسارات جديدة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية:
•

Newmarketإلى Copleyعلى المسار .Route T8

•

Nubian Squareإلى  Seaportعلى المسار .Route T12

•

Columbia Roadإلى South Bay Mall, Red Lineو
 Orange Lineعلى المسار .Route T16

خدمة ترددية جديدة إلى ) Longwood Medical Area (LMAعلى
المسارات  Routes T15, T22و  T28الذين تم تمديدهم.

المقترح

اليوم

9

6

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

خدمة أكثر كثافة .بكل تأكيد.
المقترح

%25

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.
المقترح

خدمة محسنة ونقاط وصول أفضل للوجهات واألماكن التي تريد الذهاب
إليهاLMA, Kenmore, the Seaport, Lechmere, :
Dorchester, Roslindale, Brookline, Brighton,
 South Boston, the South End/BMCوغيرها.

 57ألف
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

