
Thiết Kế Lại Hệ Thống Xe Buýt

Một hệ thống xe buýt tốt hơn: 

kết nối mới, nhiều dịch vụ 

hơn và nhiều chuyến hơn.

Hãy xem điều này có nghĩa là gì ở Bedford, 
Lexington, và Lincoln.



Hệ thống, hiện nay



Đề Nghị của Chúng Tôi Có sẵn tất cả bản đồ chi 
tiết và đầy đủ kích cỡ tại: 

mbta.com/bnrd



Tất cả các chi tiết có sẵn tại: mbta.com/bnrd

Các lộ trình có ký hiệu “T” ở phía trước số lộ trình sẽ có dịch vụ sau mỗi
15 phút hoặc nhanh hơn, 7 ngày một tuần, từ 5:00 sáng đến 1:00 khuya

Lộ Trình Hiện Tại

Chuyến đi của quý vị sẽ thay đổi như thế 
nào ở Bedford, Lexington và Lincoln

Nếu quý vị hiện đang đi… Lộ trình mới của quý vị là… Có Gì Mới…

62 62  Bedford - Lexington -
Alewife

Lộ trình 62 phục vụ vào cuối tuần, hoạt động là lộ trình 62, 
không phải lộ trình 62/76; có chuyến mới vào Chủ Nhật

62/76 (Hartwell Ave, Worthen 
Rd)

62  Bedford - Lexington -
Alewife

Đi đến lộ trình 62; có một số trạm trong vòng trên 1/2 dặm

76 (Lincoln Lab/Hanscom -
Marrett Rd.)

76 Lexington - Alewife Đổi Lộ trình 76 thành chỉ phục vụ vào giờ cao điểm. Nhiều lộ 
trình mới, đi thẳng qua Marrett Rd; không phục vụ cho Trung 
Tâm Lexington, Waltham St và Worthen Rd

76 (Waltham St/Worthen Rd) 62 Bedford - Lexington -
Alewife

Đi đến Marrett Rd hoặc Trung Tâm Lexington; một số khu vực 
cách nơi phục vụ trên 1/2 dặm

76 (Lexington Center - Mass 
Ave & Marrett Rd)

62 Bedford - Lexington -
Alewife

Lộ trình 62 phục vụ vào cuối tuần, hoạt động là lộ trình 62, 
không phải lộ trình 62/76; có chuyến mới vào Chủ Nhật

351 (Bedford Wood -
Burlington)

351 Burlington Peak Lộ trình 351 không phục vụ đoạn từ Alewife đến Burlington 
với giá vé xe buýt địa phương thay vì giá vé xe tốc hành; hiện 
đang hoạt động

351 (3rd Ave - Red Line) 94  Burlington - Woburn -
Winchester - Davis

Lộ trình 94 nối dài đến Burlington Mall và Third Ave và thay
thế một phần lộ trình 350, 351

mbta.com/bnrd


Điều này nghĩa là gì với quý vị

Nhưng chúng tôi không thể làm điều này nếu không có quý vị.

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị tại mbta.com/bnrd

Nhiều dịch vụ hơn vào cuối tuần.

Đến những điểm đến chánh yếu dễ dàng hơn.

Dịch vụ đơn giản hơn.

Lộ trình 62 sẽ đơn giản hơn để chạy cùng lộ trình, 
phục vụ cả ngày, hàng ngày, thay vì thay đổi theo 
thời gian trong ngày.

Ít ngoại lệ, thay đổi và bớt phức tạp hơn.

Dịch vụ và kết nối tốt hơn đến những nơi quý vị 
muốn đến: Arlington và Bedford.

Có nhiều dịch vụ trực tiếp hơn trên lộ trình 76 đến 
Hanscom và Lincoln Lab, nhưng chỉ có trong giờ 
cao điểm.

Có dịch vụ mới vào tối Thứ Bảy và Chủ Nhật, kết 
nối Bedford và Lexington đến Arlington, 
Cambridge và Red Line.

Tăng % dịch vụ vào Chủ Nhật
(dặm xe có thu tiền)

Nhiều cư dân hơn được dịch 

vụ thường xuyên, nhanh hơn 

đến Arlington

# lộ trình có dịch vụ liên tục 
7 ngày trong tuần

2 ngàn
Đề nghị

0 4
Ngày hôm

nay
Đề nghị

Đề nghị

85%

http://mbta.com/bnrd

