تصميم شبكة الحافالت

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

الشبكة اليوم

مقترحنا

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

كيف ستتغير رحلتك في Hyde Park
المسارات الحالية
مسارك هو...

إذا كنت تستقل حاليا...

الجديد كالتالي…

 14 (Hyde Park Ave)Grove Hall

14 Cleary Sq - American Legion
Hwy - Nubian

يمتد المسار Route 14إلى Cleary Sqعبر Hyde Park Aveويستمر عبر Blue Hill
Aveبدالً من Warren Stليحل محل 45؛ تقليل المدى إلى Nubian Sq؛ يحسن زمن التقاطر
ومعدالت التردد العالية على مدار اليوم؛ خدمة جديدة يوم األحد

)14 (Grove Hall - Nubian

T23أو T28

يحل المساران Routes T23و T28محل  14في Warren St

)14 (Heath St

T22, T39, Green Line E,أو 38

انتقل لمسافة تناهز  1/4ميل للوصول إلى العديد من المسارات التي تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد
عالية على مدار اليوم في Center Stأو  ،Huntington Aveأو إلى  38من أجل خدمة النقل
إلى Nubian

14 (Nubian - Jackson
)Sq

38 West Roxbury - Jackson
Square - Nubian

يمتد المسار Route 38إلى Nubianليحل محل  41ويبقي على نقطة الوصول إلى Orange
Lineعند Jackson Squareبدالً من Forest Hills

14 (Roslindale - Hyde
)Park Ave

30 Mattapan - Forest Hills

تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد للمسار Route 30في عطالت نهاية األسبوع

 24 (Hyde Park)Mattapan

 24 Dedham Mall - Hyde ParkMattapan - Ashmont

يمتد Route 24إلى Ashmontفي جميع األوقات ليحل محل ( 27الذي يعمل حاليا ً) ؛  24يمتد
إلى Dedham Mall

& 24 (Fairmount Ave
)Metropolitan Ave loop

 50 Readville - Fairmount - Hydeيمتد المسار Route 50إلى Fairmount Aveليحل محل جزء من  24ويستمر حتى
Wolcott Sq؛ مزيد من توفر خدمة النقل في المساء وفي نهاية األسبوع وخدمة أبسط في
Park - Forest Hills
االتجاهين؛ بعض المحطات تقع على مسافة تصل إلى  1/2ميل

32

T32 Hyde Park - Forest Hills

ظل المسار Route T32دون تغيير مع تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد في الصباح الباكر /
وآخر الليل

33 (River St, Dedham
)Line - Mattapan

 24 Dedham Mall - Hyde ParkMattapan - Ashmont

يمتد Route 24إلى Ashmontفي جميع األوقات ليحل محل ( 27الذي يعمل حاليا ً) ؛  24يمتد
إلى Dedham Mall

33 (W Milton St,
Readville St south of
)River St

 40 Readville - GermantownWest Roxbury - Forest Hills

يمتد المسار Route 40إلى Wolcott Sqليحل محل جزء من  33وال يخدم Margaretta
Dr, Crowne Point Dr,و Georgetowne Pl

33 (Reservation Rd,
Turtle Pond Parkway,
)Alwin St, Readville St

 24 Dedham Mall - Hyde ParkMattapan - Ashmontأو - 40
Readville - Germantown - West
Roxbury - Forest Hills

انتقل إلى المسار Route 24أو 40؛ تقع بعض المحطات على مسافة تزيد عن  1/2ميل من
مسارات خدمة النقل

34

34 Legacy Place - Forest Hills

يمتد المسار Route 34إلى Legacy Place

50

 50 Readville - FairmountHyde Park - Forest Hills

يمتد المسار Route 50إلى Fairmount Aveليحل محل جزء من  24ويمتد إلى Wolcott
Sq؛ يوفر خدمة النقل في المساء وفي نهاية األسبوع وخدمة أبسط في االتجاهين

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 .بكل تأكيد.
المقترح

%20

خدمة أكثر كثافة خالل فترات منتصف النهار ،والمساء ونهاية
األسبوع.

 %زيادة في كثافة الخدمة (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
إليهاDedham, Dorchester, Roslindale :و
Mattapan.

 15ألف
شخص إضافي من السكان يتوفر له خدمة
ترددية أسرع إلى Ashmont

خدمة أبسط.

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

المقترح

اليوم

7

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

