تصميم شبكة الحافالت

شبكة حافالت أفضل :نقاط وصول
جديدة ،خدمة أكثر كثافة ،زمن تقاطر
ومعدالت تردد أكثر.
تعرف على ما يعنيه هذا في Beverly, Danvers,
,Lynnfield, Marblehead, Peabody, Salem
و Swampscott.

الشبكة اليوم

مقترحنا

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

Marblehead  وLynnfield  وDanvers  وBeverly كيف ستتغير رحلتك في
Swampscott  وSalem  وPeabody و

المسارات الحالية
…الجديد كالتالي

...مسارك هو

...إذا كنت تستقل حاليا

South فيLynnfield St  ميل على1/2 الخدمة قيد التشغيل حالياً؛ بعض المحطات على بعد
Peabody

435 Salem Depot - Peabody Lynn

434 (Peabody Sq Washington St)

South فيLynnfield St  ميل على1/2 الخدمة قيد التشغيل حالياً؛ بعض المحطات على بعد
Peabody

436 Liberty Tree Mall Lynnfield - Lynn

434 (South Peabody Lynn)

؛ لم يعد يخدمBoston St. بدالً منWestern Ave إلىRoute 435 يمتد المسار
؛ تحسن465 في استبدالSalem  حتى435 ؛ يستمر التمديد الحالي لـNeptune Towers
 وحتى وقت متأخر من المساء أيام،زمن التقاطر ومعدالت التردد أيام األحد؛ خدمة في الصباح الباكر
األحد

435 Salem Depot - Peabody Lynn

435 (Salem - Central
Sq, Lynn)

 ميل للوصول إلى ممرات بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار1/3 انتقل لمسافة تصل إلى
Lynnway (442/455) وLynn Common (131/426) :اليوم

131, 426, 442, 455

435 (Neptune Towers)

 بحيث ال يخدم أبراج نبتون؛ خدمة جديدة أيام األحدRoute 436 تقليل مدى المسار

436 -Liberty Tree Mall - 436 (Liberty Tree Mall Lynnfield - Lynn
Central Square, Lynn)

 ميل للوصول إلى ممرات بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار1/3 انتقل لمسافة تصل إلى
Lynnway (442/455) وLynn Common (131/426) :اليوم

131, 426, 442, 455

436 (Neptune Towers)

؛ تم تقليل المدى بحيث441 ليستبدلRoute 442 تم تحسين زمن التقاطر ومعدالت التردد للمسار
Old Town Marblehead ال يخدم

442 Marblehead - Swampscott
- Wonderland

441 (Marblehead Phillips Beach & New
Ocean & Eastern Ave Wonderland)

Route 442  ميل للمسار1/3 انتقل لمسافة تصل إلى

442 Marblehead - Swampscott
- Wonderland

441 (Old Town
Marblehead north of
Mugford St)

تقع بعضSwampscott Commuter Rail.  أو455 أوRoute 442 انتقل إلى المسار
 ميل1/2 المحطات على مسافة تزيد عن

442 Marblehead - Swampscott
Salem - - 455 أو- Wonderland
Swampscott - Wonderland

441 (Phillips Beach Vinnin Sq - Paradise
Rd)

 لتقديم خدمة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار455 وRoute 442 يتحد المسار
Lynnway اليوم عبر

442 Marblehead - Swampscott
Salem - - 455 أو- Wonderland
Swampscott - Wonderland

441 (Central Sq, Lynn Wonderland)

North Shore Rd  ميل إلى المحطات المقترحة على1/4 سافر مسافة

442 Marblehead - Swampscott
Salem - - 455 أو- Wonderland
Swampscott - Wonderland

441 (Point of Pines)

؛ تم تقليل المدى بحيث441 ليستبدلRoute 442 تم تحسين زمن التقاطر ومعدالت التردد للمسار
Old Town Marblehead ال يخدم

442 Marblehead - Swampscott
- Wonderland

442 (Marblehead Wonderland)

Route 442  ميل للمسار1/3 انتقل لمسافة تصل إلى

442 Marblehead - Swampscott
- Wonderland

442 (Old Town
Marblehead north of
Mugford St)

 لتقديم خدمة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار455 وRoute 442 يتحد المسار
Lynnway اليوم عبر

442 Marblehead - Swampscott
Salem - - 455 أو- Wonderland
Swampscott - Wonderland

442 (Central Sq, Lynn Wonderland)

" 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  Beverlyو  Danversو  Lynnfieldو Marblehead
و  Peabodyو  Salemو Swampscott

المسارات الحالية
إذا كنت تستقل حاليا...

مسارك هو...

الجديد كالتالي…
سافر مسافة  1/4ميل إلى المحطات المقترحة على North Shore Rd

)442 (Point of Pines

442 Marblehead - Swampscott
- Wonderlandأو Salem - - 455
Swampscott - Wonderland

 450 (Salem)Wonderland

 450 Salem - Lynn - Wonderlandتوفر كل الخدمات لـ Wonderland؛ تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد في جميع األيام كما أنه
يحل محل جزء من 455؛ تم تقليل المدى بحيث ال يخدم قطاع Revere-Haymarket

450 (McClellan
)Highway

T104, 119أو 120

انتقل لمسافة تصل إلى  1/2ميل إلى المسار T104, 119أو 120

)450 (Boston

Blue Line, Commuter Rail
connections

استخدم Blue Lineللوصول إلى Route T104, 119أو 120

)451 (Beverly

451 Beverly

تم تمديده إلى Beverly Depotو Beverly Hospital؛ لم يعد يخدم Salem Depot

)451 (Salem

& Salem Commuter Rail Station
الحافالت

455 (Salem - Lynn,
)Wonderland

 455 Salem - SwampscottWonderland

 455 (LynnWonderland via
)Western Ave

 450 Salem - Lynn - Wonderlandتحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد للمسار Route 450في جميع األيام ليحل محل جزء من
456 ،455

456 (Salem - Western
)Ave

 450 Salem - Lynn - Wonderlandتحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد للمسار Route 450في جميع األيام ليحل محل جزء من
456 ،455

465

 435 Salem Depot - PeabodyLynn

تم تقليل مدى المسار Route 455بحيث ال يخدم  ،Shetland Parkكما أنه يمتد عبر
Lynnwayإلى Wonderlandبدالً من Salem Turnpike؛ تحسن زمن التقاطر ومعدالت
التردد أيام األحد

امتداد المسار Route 435الحالي إلى Salemليحل محل 465

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

إضافة خدمة مسائية جديدة أيام األحد على المسار .Route 436

%200
 %زيادة في كثافة الخدمة أيام األحد (األميال
التي تقطعها المركبات وهي تحمل ركاب
يحققون إيرادات)

وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية.
خدمة جديدة إلى  Market Streetفي Lynnfield.
زمن تقاطر ومعدالت تردد أفضل إلى Salem Depotمن  Highland Ave, Peabodyو Danvers.
زمن تقاطر أفضل وتردد دائم على المسار  Route 442في  Marbleheadو Swampscott.

خدمة أبسط.
سيتم تبسيط المسارات  Routes 435, 436, 442, 451,و
 455وتستمر كما هي على مدار اليوم وكل يوم .تقليل االستثناءات
وحاالت التفاوت والتعقيدات.

المقترح

اليوم

3

0

عدد المسارات بخدمة دائمة جميع أيام األسبوع

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

