تصميم شبكة الحافالت

شبكة حافالت أفضل :نقاط وصول
جديدة ،خدمة أكثر كثافة ،زمن تقاطر
ومعدالت تردد أكثر.
تعرف على ما يعنيه هذا في Brookline South,
 Roslindaleو West Roxbury.

الشبكة اليوم

مقترحنا

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

Roslindale  وBrookline South كيف ستتغير رحلتك في
West Roxbury و
المسارات الحالية
…الجديد كالتالي

...مسارك هو

Blue Hill ويستمر عبرHyde Park Ave عبرCleary Sq إلىRoute 14 يمتد المسار
؛ يحسن زمن التقاطرNubian Sq ؛ تقليل المدى إلى45 ليحل محلWarren St بدالً منAve
ومعدالت التردد العالية على مدار اليوم؛ خدمة جديدة يوم األحد

14 Cleary Sq - American Legion
Hwy - Nubian

14 (Hyde Park Ave Grove Hall)

Warren St  في14 محلT28 وRoutes T23 يحل المساران

T28 أوT23

14 (Grove Hall - Nubian)

 ميل للوصول إلى العديد من المسارات التي تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد1/4 انتقل لمسافة تناهز
 من أجل خدمة النقل38  أو إلى،Huntington Ave أوCenter St عالية على مدار اليوم في
Nubian إلى

38 أوT22, T39, Green Line E,

14 (Heath St)

Orange  ويبقي على نقطة الوصول إلى41 ليحل محلNubian إلىRoute 38 يمتد المسار
Forest Hills بدالً منJackson Square عندLine

38 West Roxbury - Jackson
Square - Nubian

14 (Nubian - Jackson
Sq)

في عطالت نهاية األسبوعRoute 30 تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد للمسار

30 Mattapan - Forest Hills

14 (Roslindale - Hyde
Park Ave)

 كما هو دون تغيير مع تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد في عطالتRoute 30 ظل المسار
نهاية األسبوع

30 Mattapan - Forest Hills

30

/  دون تغيير مع تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد في الصباح الباكرRoute T32 ظل المسار
وآخر الليل

T32 Hyde Park - Forest Hills

32

Legacy Place إلىRoute 34 يمتد المسار

34 Legacy Place - Forest Hills

34

 كامتداد في منتصف المسار مع مسافة أطولLegacy Place مجمعRoute 34E  يخدم المسار34E Walpole - Dedham - Forest
Walpole  إلى/ للرحالت من
Hills

34E

...إذا كنت تستقل حاليا

على مدار اليومDedham Mall إلىRoute 35 يمتد المسار

35 Dedham Mall - Centre St Forest Hills

35 (Dedham Mall Spring St)

 معا ً ويشكالن ممراً بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على36 وRoute 35 يتكامل المساران
Forest Hills إلىCenter St عندSpring St مدار اليوم من

35 Dedham Mall - Centre St Dedham Mall - 36 أوForest Hills
VA Hospital - Forest Hills

35 (Spring & Centre St
- Forest Hills)

وال يخدمVA Hospital عبرDedham Mall إلىRoute 36  يمتد المسار36 Dedham Mall - VA Hospital Rivermoor Industrial Park أوMillennium Park
Forest Hills

36 (VA Hospital Forest Hills)

 معا ً ويشكالن ممراً بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على36 وRoute 35 يتكامل المساران
35 Dedham Mall - Centre St Forest Hills إلىCenter St عندSpring St  مدار اليوم منDedham Mall - 36 أوForest Hills
- VA Hospital - Forest Hills

36 (Spring & Centre St
- Forest Hills)

 ميل من مسارات خدمة1/2 ؛ تقع بعض المناطق على مسافة تزيد عنRoute 36  انتقل إلى المسار36 Dedham Mall - VA Hospital النقل
Forest Hills

36 (Millennium Park,
Rivermoor Industrial
Park)

Centre St  أو انتقل إلى،37 ليحل محلLagrange St إلىRoute 52 يمتد المسار
للحصول على خدمة نقل بزمن تقاطر ومعدالت تردد أعلى

52 Charles River Loop Newton Center - Watertown

37 (Baker & Vermont Centre St)

 معا ً ويشكالن ممراً بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على36 وRoute 35 يتكامل المساران
35 Dedham Mall - Centre St Forest Hills إلىCenter St عندSpring St  مدار اليوم منDedham Mall - 36 أوForest Hills
- VA Hospital - Forest Hills

37 (Spring & Centre St
- Forest Hills)

" 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

Roslindale  وBrookline South كيف ستتغير رحلتك في
West Roxbury و
المسارات الحالية
…الجديد كالتالي

...مسارك هو

...إذا كنت تستقل حاليا

Orange ؛ ويبقي على نقطة الوصول إلى41 ليحل محلNubian إلىRoute 38 يمتد المسار
Forest Hills ؛ ال يخدمJackson Sq عندLine

38 West Roxbury - Jackson
Square - Nubian Square

38 (Wren St - JP
Centre)

؛ يمتد منForest Hills - Brigham Circle كما هو أي مسارRoute T39 يظل المسار
وUnion Sq Somerville ،Central Sq Cambridge إلىBrigham Circle
Green ولكنه يوفر نقطة وصول إلىBrigham Circle - Copley ؛ ال يخدمPorter
91  و87  و47 ؛ يستبدل أجزاء منBrigham Circle فيLine E

T39 Porter - Central - LMA Forest Hills

38 (JP Centre - Forest
Hills)

Margaretta  وال يخدم33 ليحل محل جزء منWolcott Sq إلىRoute 40 يمتد المسار
Georgetowne Pl وDr, Crowne Point Dr,

40 Readville - Germantown West Roxbury - Forest Hills

40

Route 40  ميل إلى المسار1/4 انتقل لمسافة تصل إلى

40 Readville - Germantown West Roxbury - Forest Hills

40

Wolcott  ويمتد إلى24 ليحل محل جزء منFairmount Ave إلىRoute 50 يمتد المسار
؛ يوفر خدمة النقل في المساء وفي نهاية األسبوع وخدمة أبسط في االتجاهينSq

50 Readville - Fairmount Hyde Park - Forest Hills

50

 مع خدمة جديدة يوم األحد، ال زال كما هوRoute 51  المسار51 Reservoir - Bellevue - Forest
Hills

51

 ؛ خدمة جديدة في نهاية األسبوع37 ليحل محلLagrange St إلىRoute 52 يمتد المسار

52 Charles River Loop Newton Center - Watertown

52 (Watertown - VFW
Parkway & Spring St Charles River Loop)

 من36 ، 35  أو استخدم،37 ليحل محلLagrange St إلىRoute 52 يمتد المسار
 للحصول على خدمة نقل بزمن تقاطر ومعدالت تردد أعلىCentre St

52 Charles River Loop Newton Center - Watertown

52 (VFW Parkway Spring St)

أوMillennium Park وال يخدمVA عبر مستشفىDedham Mall  إلى36  يمتد المسار36 Dedham Mall - VA Hospital Rivermoor Industrial Park
Forest Hills

52 (Charles River Loop
- Dedham Mall)

" 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

ما يعنيه هذا بالنسبة لك...
خدمة أكثر كثافة .بكل تأكيد.
خدمة أكثر كثافة خالل فترات منتصف النهار ،والمساء ونهاية األسبوع.

المقترح

يتحد المساران  Routes 35و  36لتوفير خدمة بزمن تقاطر ومعدالت
تردد عالية على مدار اليوم من West Roxburyإلى Forest
Hills, Orange Line.

زمن تقاطر أفضل ومعدالت تردد أعلى بين –Mattapan
Roslindale.

%25
 %زيادة في كثافة الخدمة (األميال التي
تقطعها المركبات وهي تحمل ركاب يحققون
إيرادات)

وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية.
خدمة محسنة ونقاط وصول أفضل للوجهات واألماكن التي تريد الذهاب
إليهاDedham Mall, East Dedham, Readville, :
Wolcott Square, Hyde Park, Jackson Square,
Nubian Square, Roxbury, Dorchester,
Fairmount Line, Newton,و Watertown.

المقترح

 29ألف
شخص إضافي من السكان يتوفر له خدمة
ترددية أسرع إلى Dedham

خدمة أبسط.
المقترح

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

اليوم

2 12
عدد المسارات بخدمة دائمة جميع أيام األسبوع

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

