
تصميم شبكة الحافالت 

نقاط وصول : شبكة حافالت أفضل

جديدة، خدمة أكثر كثافة، زمن تقاطر

. ومعدالت تردد أكثر

.South Bostonو Seaportانظر ماذا يعني هذا في 



الشبكة اليوم 



مقترحنا 
الحجم جميع التفاصيل والخرائط ب

:الكامل متوفرة على الرابط

mbta.com/bnrd
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نقاط وصول جديدة

mbta.com/bnrd: جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

South Bostonو Seaportكيف ستتغير رحلتك في  

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

Seaport, South Boston, 
Roxbury, Longwood 

Medical Area, Brookline

T12 Brookline Village - LMA -
Andrew - Downtown

-وم الذي يتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد  عالية على مدار الي-الجديد  Route T12يربط المسار 

Seaport معBrookline Village  عبرLongwood Medical Area  وD St   ويحل

8إلى جانب كونه جزء من  CT3محل 

Forest Hills, Nubian Sq, 
Broadway Station

42 Forest Hills - Nubian -
Broadway

47ليحل محل  Broadwayإلى   Nubianمن  Route 42يمتد المسار 

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 

South Bostonو Seaportكيف ستتغير رحلتك في  

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

4 (North Station -
Financial District)

T7 South Boston - South 
Station - Charlestown - Sullivan

ويتيح ،Sullivanو  North Stationمع  South Stationلربط  Route 7يمتد المسار 

؛ يحسن زمن التقاطر ومعدالت 93و 4يستبدل ؛Blue Lineو  ,Orange, Greenالوصول إلى 

سبوع بين التردد العالية طوال اليوم؛ يضيف نقاط وصول جديدة في منتصف النهار والمساء و نهاية األ

Seaport  وجميع خطوط مترو األنفاق وCommuter Rail  وCharlestown

4 (Northern Ave -
Seaport Blvd)

T7, T12,  أوSilver Line انتقل إلىT7  عبرSummer St، أو استخدمT12  أوSilver Line القريب منك

4 (Commercial St)T7, Red, Green, Blue,  أوOrange 
Lines

Orange Linesأو  ,Route T7, Red, Green, Blueميل إلى  1/3انتقل لمسافة تصل إلى 

7T7 South Boston - South 
Station - Charlestown - Sullivan

ويتيح ،Sullivanو  North Stationمع  South Stationلربط  Route 7يمتد المسار 

؛ يحسن زمن التقاطر ومعدالت 93و 4يستبدل ؛Blue Lineو  ,Orange, Greenالوصول إلى 

التردد العالية طوال اليوم؛ يضيف الخدمة خالل يوم األحد

9T9 South Boston - Broadway -
Copley

وم هو نفس المسار ويحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد العالية على مدار الي Route T9المسار 

10 (South Boston -
Boston Medical Center)

10 South Boston - Andrew -
Ruggles

؛ ال 8ليحل محل  Rugglesإلى  Boston Medical Centerمن  Route 10يمتد المسار 

Copley, Back Bay, South Endيخدم 

10 (Boston Medical 
Center - Copley)

T8 Harbor Point - Copley يمتد المسارRoute T8  منBoston Medical Center  إلىCopley  10ليحل محل

يحسن زمن ؛Kenmoreو  ,Melnea Cass Blvd., Nubian؛ ال يخدم 17و 16وأجزاء من 

التقاطر ومعدالت التردد العالية على مدار اليوم 

11 (City Point -
Broadway via Bayview)

11 South Boston - Broadway تقليل مدى المسارRoute 11  إلىCity Point - Bayview - Broadway, Red Line

11 (Broadway -
downtown)

T9 South Boston - Broadway -
Copley; Red Line

Route 9أو  Red Lineالتحويل إلى 

11 (A St)T7, T9, T12,  أوRed Line ميل إلى عدة مسارات تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد  عالية 1/3انتقل لمسافة تصل إلى

11 (Washington St)SL4/SL5 يستبدلSL4/SL5  المسارRoute 11  فيWashington St

16 (Andrew - Forest 
Hills)

T16 Forest Hills - Uphams -
Andrew 

إلى خدمة نقل ذات زمن تقاطر ومعدالت تردد  عالية على مدار اليوم؛  Route T16ترقية المسار 

و  Boston Stال يخدم ؛South Bay Shopping Centeعبر  Andrewيصل دوماً إلى 

JFK / UMass

16 (Harbor Point -
JFK/Umass)

T8 Harbor Point - Copley يمتد المسارRoute T8  منBoston Medical Center  إلىCopley  10ليحل محل

يحسن زمن ؛Kenmoreو  ,Melnea Cass Blvd., Nubian؛ ال يخدم 17و 16وأجزاء من 

التقاطر ومعدالت التردد العالية على مدار اليوم 

16 (McCormack -
Andrew)

18  Ashmont - JFK/UMass يمتد المسارRoute 18   إلىJFK / UMass  عبرAndrew, McCormack Housing 
؛Auckland Stأو  Bay Stأو  Fields Corner؛ ال يتوقف في مسار الحافالت 16ليحل محل 

الخدمة غير متوفرة يوم السبت

16 (Boston St)T16 Forest Hills - Uphams -
Andrew 

ميل من أجل الوصول إلى خدمة نقل تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد  1/3انتقل لمسافة تصل إلى 

Red Lineأو  T16أو  T12أو  T8عالية على مدار اليوم من خالل 

17 (Fields Corner -
Uphams Corner)

T15 Oak Square - LMA - Nubian 
- Kane Square

ى الذي يتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد  عالية على مدار اليوم من أجل االنتقال إل T15استخدم 

معظم نقاط الوصول 
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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 

South Bostonو Seaportكيف ستتغير رحلتك في  

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

17 (Uphams Corner -
Edward Everett Sq)

T16 Forest Hills - Uphams -
Andrew 

ى الذي يتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد  عالية على مدار اليوم من أجل االنتقال إل T16استخدم 

معظم نقاط الوصول

17 (Boston St)T8, T12,  أوRed Line ميل من أجل الوصول إلى خدمة نقل تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد  1/3انتقل لمسافة تصل إلى

Red Lineأو  T16أو  T12أو  T8عالية على مدار اليوم من خالل 

1818 Ashmont - JFK/UMass يمتد المسارRoute 18   إلىJFK / UMass  عبرAndrew, McCormack Housing 
؛Auckland Stأو  Bay Stأو  Fields Corner؛ ال يتوقف في مسار الحافالت 16ليحل محل 

الخدمة غير متوفرة يوم السبت

47 (Central - LMA)T39 Porter - Central - LMA -
Forest Hills

47خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم ويحل محل  Route T39يوفر المسار 

47 (LMA - Nubian )T15, T28,  أوT66 تحل خدمات نقل بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم محل المسارRoute 47يوفر ؛

T15  نقطة وصول إلىOrange Line  فيRuggles، بينما يوفر كل منT28  وT66  نقطة

Roxbury Crossingعند  Orange Lineوصول إلى 

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

47ليحل محل  Broadwayإلى   Nubianمن  Route 42يمتد المسار 

171 (Nubian - Airport via 
Washington St)

SL1, SL4 خدمة فترة الصباح الباكر على المسارRoute SL1  وSL4  171تحل محل جزء من

171 (Andrew, 
Southampton )

الجديدة  SL4 / SL1للوصول إلى خدمة   Washington Stميل إلى  1/2سافر لمسافة تزيد عن ال توجد خدمات في محيط نصف ميل

خالل فترة الصباح الباكر

SL1 (Logan Airport -
South Station)

SL1 Logan Airport - South 
Station

 Southو  Airportليكون المسار أسرع بين  Silver Line Wayعند  SL3و  SL1ال يتوقف 
Station

SL1 (Silver Line Way)SL2 Design Center - South 
Station  أوSLW Silver Line Way -

South Station

في األوقات  World Trade Centerأو  D Stخالل ساعات الذروة فقط؛ انتقل إلى  SL2يعمل 

األخرى

SL2SL2 Design Center - South 
Station

في األوقات  World Trade Centerأو  D Stخالل ساعات الذروة فقط؛ انتقل إلى  SL2يعمل 

األخرى

SL3 (Chelsea - South 
Station)

SL3 Chelsea - South Station ال يتوقفSL1  وSL3  عندSilver Line Way  ليكون المسار أسرع بينAirport  وSouth 
Station

SL3 (Silver Line Way)SL2 Design Center - South 
Station  أوSLW Silver Line Way -

South Station

في األوقات  World Trade Centerأو  D Stخالل ساعات الذروة فقط؛ انتقل إلى  SL2يعمل 

األخرى
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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

 LMA, Nubian Square/Roxbury, Downtown:  إليها
Boston, Charlestown, Dorchester,  وSouth 

End/BMC.

نهاية ومنتصف النهار، والمساء خدمات أكثر كثافة خالل فترات 

.األسبوع

:مسارات جديدة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية وتصل بينأربعة 

•South Boston, the Seaport, Downtown, 
Charlestown,  و وجميع خطوط النقل السريعCommuter Rail.

•South Boston, Broadway  وCopley.

•The Seaport, D Street  وLongwood Medical Area 
(LMA).

•Andrew وColumbia Road.
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

شخص إضافي من السكان يتوفر له 

LMAخدمة ترددية أسرع إلى 

15%
المقترح

ألف26
المقترح

0 4
اليوم المقترح

http://mbta.com/bnrd

