تصميم شبكة الحافالت

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

الشبكة اليوم

مقترحنا

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

كيف ستتغير رحلتك في ك ٍل من  Bedford, Lexingtonو
Lincoln
المسارات الحالية
إذا كنت تستقل حاليا...

مسارك هو...

الجديد كالتالي…

62

 62 Bedford - LexingtonAlewife

يعمل المسار Route 62في نهاية األسبوع باعتباره  62وليس 62/76؛ إضافة خدمة الجديدة أيام
األحد

62/76 (Hartwell Ave,
)Worthen Rd

 62 Bedford - LexingtonAlewife

انتقل إلى المسار Route 62؛ بعض المحطات على مسافة تزيد عن  1/2ميل

76 (Lincoln
Lab/Hanscom - Marrett
)Rd.

76 Lexington - Alewife

تحويل المسار  Route 76للعمل وقت الذروة فقط .مسار جديد أكثر مباشرة عبر Marrett Rd؛
ال يخدم Lexington Centerأو Waltham Stأو Worthen Rd

62 Bedford - Lexington - 76 (Waltham
)Alewife St/Worthen Rd
 62 Bedford - Lexington - 76 (Lexington CenterAlewife Mass Ave & Marrett
)Rd
 351 Burlington Peak 351 (Bedford Wood)Burlington
94 Burlington - Woburn - 351 (3rd Ave - Red
)Winchester - Davis Line

انتقل إلى Marrett Rdأو Lexington Center؛ تبعد بعض المناطق لمسافة أكثر من 1/2
ميل من الخدمة
يعمل المسار Route 62في نهاية األسبوع باعتباره  62وليس 62/76؛ إضافة خدمة الجديدة أيام
األحد
ال يخدم المسار Route 351قطاع Alewife - Burlingtonمقابل أجرة الحافلة المحلية بدالً
من خدمة express؛ قيد التشغيل حاليا ً
يمتد المسار Route 94إلى Burlington Mallو Third Aveليحل محل أجزاء من ،350
351

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.
المقترح

%85

خدمة جديدة مساء أيام السبت واألحد تربط  Bedfordو
 Lexingtonمع  ,Arlington, Cambridgeو Red Line.

 %زيادة في كثافة الخدمة أيام األحد (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
إليها Arlington :و Bedford.
مزيد من الخدمة المباشرة على المسار  Route 76إلى Hanscom
و  ،Lincoln Labولكن خالل أوقات الذروة فقط.

 2ألف
شخص إضافي من السكان يتوفر له
خدمة أسرع بزمن تقاطر أفضل ومعدالت
تردد أعلى إلى
Arlington

خدمة أبسط.
المقترح

سيتم تبسيط المسار  Route 62من أجل ضمان استمرار عمله على
مدار اليوم وكل يوم ،بدالً من التغيرات التي كانت تطرأ عليه في مختلف
فترات اليوم.
تقليل االستثناءات وحاالت التفاوت والتعقيدات.

4

اليوم

0

 #مسارا بخدمة دائمة جميع أيام األسبوع

ولكن ال يمكننا القيام بذلك دون مساعدتك ومشاركتك معنا.
شاركنا آرائك وتعليقاتك على الرابط mbta.com/bnrd

