تصميم شبكة الحافالت

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

الشبكة اليوم

مقترحنا

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

Belmont كيف ستتغير رحلتك في
نقاط وصول جديدة
…الجديد كالتالي
Green Line  ويمتد إلى558 ،554 ،505 ،67 الجديد أجزاء منRoute 54 يستبدل المسار
Belmont إلىWaverley ؛ يمتد منBoston وال يخدم وسط مدينةRiverside فيD
؛ خدمة جديدة في نهاية األسبوعArlington Center وCenter

...مسارك هو
54 Arlington - Waltham Riverside

mbta.com/bnrd :جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

...إذا كنت ذاهبا ً إلى
Riverside, Auburndale,
Waltham Center,
Bentley, Waverley,
Belmont Center,
Arlington Center

كيف ستتغير رحلتك في Belmont
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

67 (Turkey Hill - Mass
)Ave

 87 Turkey Hill - ArlingtonMedford - Tufts - Sullivan

يمتد المسار Route 87إلى Turkey Hillعبر Davis & Arlington Centerليحل محل
67

)67 (Pleasant St

 54 Arlington - WalthamRiverside

المسار الجديد  54يستبدل أجزاء من  558 ،554 ،505 ،67ويمتد إلى Green Line Dفي
Riversideوال يخدم وسط مدينة Boston؛ يمتد من Waverleyإلى Belmont Center
Arlington Center؛ خدمة عطلة نهاية األسبوع جديدة

73

T73 Waverly - Harvard

ظل المسار Route T73دون تغيير مع تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد في آخر الليل ونهاية
األسبوع

74 (Concord Ave
)Belmont

75 Belmont - Harvard

ظل المسار Route 75كما هو دون تغيير مع فترة خدمة أطول تمتد لوقت متأخر من الليل لتحل
محل 74

74 (Concord Ave
)Cambridge

78 Arlmont Village - Harvard

يوفر المسار Route 78خدمة دائمة إلى Arlmontطوال أيام األسبوع (قيد التشغيل حاليا)

75

75 Belmont - Harvard

ظل المسار Route 75كما هو دون تغيير مع فترة خدمة أطول تمتد لوقت متأخر من الليل لتحل
محل 74

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

76 (Waltham
)St/Worthen Rd

 62 Bedford - LexingtonAlewife

انتقل إلى Marrett Rdأو Lexington Center؛ تبعد بعض المناطق لمسافة أكثر من 1/2
ميل من الخدمة

 76 (Lexington CenterMass Ave & Marrett
)Rd

 62 Bedford - LexingtonAlewife

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

78

78 Arlmont Village - Harvard

يوفر المسار Route 78خدمة دائمة إلى Arlmontطوال أيام األسبوع (قيد التشغيل حاليا)

84

78 Arlmont Village - Harvard

يوفر المسار Route 78خدمة دائمة إلى Arlmontطوال أيام األسبوع (قيد التشغيل حاليا)

54 Arlington - Waltham - 554 (Waverley - Moody
Riverside
)St

يستبدل المسار Route 54الجديد أجزاء من  558 ،554 ،505 ،67ويمتد إلى Green Line
Dفي Riversideوال يخدم وسط مدينة Boston؛ يمتد من Waverleyإلى Belmont
Centerو Arlington Center؛ خدمة جديدة في نهاية األسبوع

)554 (River St - Boston

 505 Waltham - WatertownBoston

يمتد المسار Route 505إلى River Stو Washington Stو Newton Corner
ويحل محل جزء من 558 ، 556 ، 554 ، 554؛ تم تقليل المدى بحيث ال يخدم Lexington
Stوأجزاء من West Newton؛ يمتد إلى Back Bay/Copleyمن /إلى Financial
District

554 (Forest St, Trapelo
)Rd, Waverley Oaks Rd

 54 Arlington - WalthamRiverside

الخدمة قيد التشغيل حاليا؛ بعض المحطات على بعد  1/2ميل على Lynnfield Stفي South
Peabody

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

خدمة أكثر كثافة أيام األحد على المسار .Route75

%175
 %زيادة في كثافة الخدمة أيام األحد (األميال
التي تقطعها المركبات وهي تحمل ركاب
يحققون إيرادات)

وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية.
المسار  Route 54الجديد يربط Arlington, Belmont,
Waltham,و Newton.
خدمة محسنة ونقاط وصول أفضل للوجهات واألماكن التي تريد الذهاب
إليهاSullivan Square, Charlestown, Downtown :
Boston, Arlington, Waltham, Watertown,وغيرها.

المقترح

 12ألف
شخص إضافي من السكان يتوفر له
خدمة أسرع بزمن تقاطر أفضل ومعدالت
تردد أعلى إلى Arlington Center

خدمة أبسط.

مسارات أكثر تقدم نفس الخدمة على مدار اليوم ،كل يوم .تقليل
االستثناءات وحاالت التفاوت والتعقيدات.

المقترح

اليوم

4

1

عدد المسارات بخدمة دائمة جميع أيام األسبوع

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

