تصميم شبكة الحافالت

شبكة حافالت أفضل :نقاط وصول
جديدة ،خدمة أكثر كثافة ،زمن تقاطر
ومعدالت تردد أكثر.
تعرف على ما يعنيه هذا في Avon, Braintree,
 ,Brockton, Holbrook, Randolphو South
Weymouth.

الشبكة اليوم

مقترحنا

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

كيف ستتغير رحلتك في  Avonو  Braintreeو  Brocktonو Holbrook
و  Randolphو South Weymouth

نقاط وصول جديدة
إذا كنت ذاهبا ً إلى...

مسارك هو...

Quincy Center,
Braintree, South Shore
Plaza

237 South Shore Plaza - Quincy

الجديد كالتالي…
يربط المسار Route 237الجديد بين Quincy Center, Braintreeو South Shore
Plaza؛ خدمة في الصباح الباكر ،وحتى وقت متأخر من المساء أيام األحد

جميع التفاصيل متوفرة على الرابطmbta.com/bnrd :

كيف ستتغير رحلتك في  Avonو  Braintreeو  Brocktonو Holbrook
و  Randolphو South Weymouth

المسارات الحالية
إذا كنت تستقل حاليا ً...

مسارك هو...

الجديد كالتالي…

225 (Weymouth
Landing - Quincy
)Center

 225 Weymouth LandingQuincy Center

ظل المسار  Route 225كما هو مع تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد أيام األحد خالل رحالت
Southern Artery/South St

225 (Quincy Ave
)variant

 225 Weymouth LandingQuincy Center

ظل المسار  Route 225كما هو دون تغيير مع إضافىة خدمة جديدة أيام األحد إلى Quincy
Aveبين Scamemell Stو Southern Artery

226

 226 Columbian SquareBraintree

ظل المسار Route 226كما هو دون تغيير مع تقديم خدمة لوقت متأخر أكثر خالل ليالي السبت؛
خدمة جديدة أيام األحد

 230 (Montello)Braintree

 230 Montello - HolbrookBraintree

تقليل مدى المسار إلى Braintreeبدالً من Quincy Center؛ تحسن زمن التقاطر ومعدالت
التردد أيام األحد

 237 South Shore Plaza - Quincy 230 (Braintree - Quincyيربط المسار Route 237الجديد بين Quincy Center, Braintreeو South Shore
Plaza؛ خدمة في الصباح الباكر ،وحتى وقت متأخر من المساء أيام األحد
)Center
236 Braintree - Quincy 236 (Braintree - Quincy
)Center

تقليل مدى المسار Route 236إلى Braintreeمن South Shore Plaza

237 South Shore Plaza - Quincy 236 (South Shore Plaza
)- Braintree

يربط المسار Route 237الجديد بين Quincy Center, Braintreeو South Shore
Plaza؛ خدمة في الصباح الباكر ،وحتى وقت متأخر من المساء أيام األحد

238
 (Holbrook/RandolphSouth Shore Plaza,
)Quincy Adams

 238 Holbrook/RandolphQuincy Adams

تقليل مدى المسار Route 238إلى Quincy Adams؛ تبسيط جميع الخدمات وتمديدها إلى
Holbrook / Randolphبشكل دائم بدالً من Crawford Sqأو Avon؛ خدمة في الصباح
الباكر ،وحتى وقت متأخر من المساء أيام األحد؛ تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد

238 (Willard St, Centre
)St Quincy

ال توجد خدمات في محيط نصف ميل

انتقل إلى  215أو  237أو 238؛ بعض المحطات على مسافة تزيد عن  1/2ميل من مسارات
الخدمة

 238 (Quincy Adams)Quincy Center

 237 South Shore Plaza - Quincyيربط المسار Route 237الجديد بين Quincy Center, Braintreeو South Shore
Plaza؛ خدمة في الصباح الباكر ،وحتى وقت متأخر من المساء أيام األحد؛ تحسن زمن التقاطر
ومعدالت التردد

 240 (Avon Sq)Ashmont

 240 Avon - Randolph - MiltonAshmont

يختصر المسار Route 240وال يخدم محطة Holbrook/Randolph Stationولكنه يخدم
Avonبشكل دائم

240
(Holbrook/Randolph/U
)nion St

 238 Holbrook/RandolphQuincy Adams

يحل المسار Route 238إلى Holbrook / Randolphمحل جزء من 240

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

%20

خدمة أكثر كثافة أيام األحد.
خدمة جديدة أيام األحد بين  Columbian Squareو Braintree
على المسار .Route 226

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

وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية.
المقترح

خدمة محسنة ونقاط وصول أفضل للوجهات واألماكن التي تريد الذهاب
إليهاQuincy, Milton, :و Dorchester.

اإلبقاء على نقاط الوصول إلى Red Line.

 8آالف
شخص إضافي من السكان يتوفر له
خدمة ترددية أسرع إلى
Quincy Center

خدمة أبسط.

تقدم  ، 238 ، 230 ، 226و  240نفس الخدمة ،على مدار اليوم ،كل
يوم .تقليل االستثناءات وحاالت التفاوت والتعقيدات.

المقترح

اليوم

4

0

 #مسارا ً بخدمة دائمة جميع أيام األسبوع

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

