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 nghĩa là gì ở Milton và
Quincy.

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

Chuyến đi của quý vị thay đổi ra sao ở
Milton và Quincy
Kết Nối Mới
Nếu quý vị đi đến...
Quincy Center, Braintree,
South Shore Plaza

Lộ trình mới của quý vị là…
237 South Shore Plaza - Quincy

Có Gì Mới…
Lộ trình 237 mới kết nối Trung Tâm Quincy, Braintree và South
Shore Plaza; có dịch vụ vào sáng sớm và khuya Chủ Nhật

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

Chuyến đi của quý vị thay đổi ra sao ở
Milton và Quincy
Lộ Trình Hiện Tại
Nếu quý vị hiện đang đi…

Lộ trình mới của quý vị là…

Có Gì Mới…

201 (Fields Corner Loop)

20 Ashmont - Fields Corner

Lộ trình 20 mới thay thế và rút ngắn tuyến đường vòng 26
trên Washington St, đường vòng 201/202 và 210 trên
Neponset Ave và duy trì/tăng thêm kết nối với Red Line tại
Fields Corner, Ashmont

201 (Adams St)

215 Quincy Center - East Milton Lộ trình 215 nối dài đến Fields Corner thay vì đến Ashmont và
- Fields Corner
thay thế một phần tuyến đường vòng 201/202

201 (Gallivan Blvd)

20 Ashmont - Fields Corner hay
210 - Quincy - North Quincy Ashmont

Lộ trình 20 mới thay thế lộ trình 26 trên Washington St và
tuyến đường vòng 201/202; lộ trình 210 nối dài đến Ashmont
qua Gallivan Blvd

202 (Fields Corner Loop)

20 Ashmont - Fields Corner

Lộ trình 20 mới thay thế và rút ngắn tuyến đường vòng 26
trên Washington St, đường vòng 201/202 và 210 trên
Neponset Ave và duy trì/tăng thêm kết nối với Red Line tại
Fields Corner, Ashmont

202 (Adams St)

215 Quincy Center - East Milton
- Fields Corner

Lộ trình 215 nối dài đến Fields Corner thay vì đến Ashmont và
thay thế một phần tuyến đường vòng 201/202

202 (Gallivan Blvd)

20 Ashmont - Fields Corner hay
210 - Quincy - North Quincy Ashmont

Lộ trình 20 mới thay thế lộ trình 26 trên Washington St và
tuyến đường vòng 201/202; lộ trình 210 nối dài đến Ashmont
qua Gallivan Blvd

210 (Quincy Center Neponset Circle)

210 Quincy - North Quincy Ashmont

Lộ trình 210 nối dài đến Ashmont qua Gallivan Blvd, thay vì
đến Fields Corner, và thay thế một phần lộ trình 215

210 (Neponset Circle - Fields
Corner)

20 Ashmont - Fields Corner

Lộ trình 20 mới thay thế và rút ngắn tuyến đường vòng 26
trên Washington St, đường vòng 201/202 và 210 trên
Neponset Ave và duy trì/tăng thêm kết nối với Red Line tại
Fields Corner, Ashmont

211

211 Squantum - North Quincy Quincy

Lộ trình 211 giữ nguyên tuyến và có thêm dịch vụ vào khuya
cuối tuần và sáng sớm Chủ Nhật

212

217 - Quincy - Milton - Ashmont

Tiếp tục kết hợp với lộ trình 217 như hiện tại

214

216 Houghs Neck - Quincy

Lộ trình 216 nối dài đến Germantown và thay thế lộ trình 214
có nhiều chuyến hơn, tiếp tục hoạt động hiện nay

215 (Quincy Center - Gallivan
Blvd)

215 Quincy Center - East Milton
- Fields Corner

Lộ trình 215 nối dài đến Fields Corner thay vì đến Ashmont và
thay thế một phần tuyến đường vòng 201/202

215 (Gallivan Blvd - Ashmont)

20 Ashmont - Fields Corner hay
210 - Quincy - North Quincy Ashmont

Lộ trình 20 và lộ trình 210 nối với Ashmont và thay thế một
phần của lộ trình 215

216

216 Houghs Neck - Quincy

Lộ trình 216 nối dài đến Germantown và thay thế lộ trình 214
có nhiều chuyến hơn, tiếp tục hoạt động hiện nay

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

Chuyến đi của quý vị thay đổi ra sao ở
Milton và Quincy
Lộ Trình Hiện Tại
Nếu quý vị hiện đang đi…
217

Lộ trình mới của quý vị là…
217 Quincy - Milton - Ashmont

220 (Hingham Depot - Quincy) 220 Hingham Depot - Quincy

Có Gì Mới…
Lộ trình 217 nối dài đến North Quincy và thay thế lộ trình 212,
hiện đang hoạt động

Lộ trình 220 có nhiều chuyến hơn vào Chủ Nhật

220 (Hingham Center Loop)

Không có dịch vụ trong vòng 1/2 Hơn 1/2 dặm đến lộ trình 220
dặm

220 (Bicknell Sq - Quincy)

220 Hingham Depot - Quincy
hay 222 - Lovell Corners Quincy Center

Lộ trình 220 và 222 kết hợp, cung cấp dịch vụ tần số cao, phục
vụ cả ngày

221 (Fort Point, River St, Neck
St)

220 Hingham Depot - Quincy

Hơn 1/2 dặm đến lộ trình 220, lịch biểu tuyến xe hiện tại

221 (Desmoines Rd or 1000
Southern Artery)

225 Weymouth Landing Quincy Center

Đi tối đa 1/4 dặm đến lộ trình 225

222 (Lovell Corners - Bicknell
Sq)

222 Lovell Corners - Quincy
Center

Lộ trình 222 hoạt động liên tục đến Lovell Corners; có nhiều
chuyến hơn vào Chủ Nhật

222 (Jackson Sq, High St)

222 Lovell Corners - Quincy
Center

Đi đến Pleasant St; một số đoạn đường hơn 1/2 dặm

222 (Bicknell Sq - Quincy)

220 Hingham Depot - Quincy
hay 222 - Lovell Corners Quincy Center

Lộ trình 220 và 222 kết hợp, cung cấp dịch vụ tần số cao, phục
vụ cả ngày

225 (Weymouth Landing Quincy Center)

225 Weymouth Landing Quincy Center

Lộ trình 225 giữ nguyên tuyến, và có nhiều chuyến hơn vào
Chủ Nhật cho những chuyến đi trên Southern Artery/South St

225 (Quincy Ave variant)

225 Weymouth Landing Quincy Center

Lộ trình 225 giữ nguyên tuyến, và dịch vụ mới vào Chủ Nhật
đến Quincy Ave giữa Scamemell St và Southern Artery

230 (Montello - Braintree)

230 Montello - Holbrook Braintree

Lộ trình rút ngắn đường đến Braintree, thay vì Trung tâm
Quincy; có nhiều chuyến hơn vào Chủ Nhật

230 (Braintree - Quincy
Center)

237 South Shore Plaza - Quincy Lộ trình 237 mới kết nối Trung Tâm Quincy, Braintree và
South Shore Plaza; có dịch vụ vào sáng sớm và khuya Chủ
Nhật

236 (Braintree - Quincy
Center)

236 Braintree - Quincy

Lộ trình 236 rút ngắn đường đến Braintree từ South Shore
Plaza

236 (South Shore Plaza Braintree)

237 South Shore Plaza - Quincy

Lộ trình 237 mới kết nối Trung Tâm Quincy, Braintree và
South Shore Plaza; có dịch vụ vào sáng sớm và khuya Chủ
Nhật

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

Chuyến đi của quý vị thay đổi ra sao ở
Milton và Quincy
Lộ Trình Hiện Tại
Nếu quý vị hiện đang đi…

Lộ trình mới của quý vị là…

Có Gì Mới…

238 (Holbrook/Randolph South Shore Plaza, Quincy
Adams)

238 Holbrook/Randolph Quincy Adams

Lộ trình 238 rút ngắn đường đến Quincy Adams; tất cả dịch vụ
đều đơn giản hơn và nối dài thẳng đến Holbrook/Randolph
thay vì đến Crawford Sq hoặc Avon; có dịch vụ vào sáng sớm
và khuya Chủ Nhật; có nhiều chuyến hơn

238 (Willard St, Centre St
Quincy)

Không có dịch vụ trong vòng 1/2 Đi đến lộ trình 215, 237 hoặc 238; có một số trạm cách nơi
dặm
dùng dịch vụ hơn 1/2 dặm

238 (Quincy Adams - Quincy
Center)

237 South Shore Plaza - Quincy Lộ trình 237 mới kết nối Trung tâm Quincy, Braintree và South
Shore Plaza; buổi sáng sớm hơn và buổi khuya hơn vào Chủ
Nhật; cải tiến tần số

240 (Avon Sq - Ashmont)

240 Avon - Randolph - Milton Ashmont

Lộ trình 240 rút ngắn và không phục vụ ở Trạm
Holbrook/Randolph nhưng chạy liên tục tới Avon

240
238 Holbrook/Randolph (Holbrook/Randolph/Union St) Quincy Adams

Lộ trình 238 đến Holbrook/Randolph thay thế một phần của lộ
trình 240

245

Lộ trình 245 giữ nguyên tuyến và tăng tần số các ngày trong
tuần; có dịch vụ mới vào cuối tuần; không có dịch vụ đến
Brook Rd, như hoạt động hiện tại

245 Quincy - Milton - Mattapan

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

Điều này nghĩa là gì với quý vị
Nhiều dịch vụ tần số cao hơn.
Ngày hôm
nay

Đề nghị

0

1

Dịch vụ mới, thường xuyên, kết nối lộ trình 3A
giữa Quincy Center và North Weymouth, nơi lộ
trình 220 và 222 trùng nhau.

# đường hành lang có dịch vụ
mỗi 15 phút hoặc nhanh hơn

Đến những điểm đến chánh yếu dễ dàng hơn.
Đề nghị

21 ngàn
Nhiều cư dân hơn được dịch
vụ thường xuyên, nhanh
hơn đến Wollaston

Dịch vụ và kết nối tốt hơn đến những nơi quý vị
muốn đến: Dorchester, Weymouth, Braintree,
và Beacon Hill.

Nhiều dịch vụ hơn vào cuối tuần.
Đề nghị

80%

Nhiều dịch vụ hơn vào ban trưa, tối và cuối tuần.

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

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

