
 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
T1  دقیقة أوأقل 15كل  

ص  1:00ص حتى    5:00من   
 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Back Bay عبر Nubian Sq  إلى Harvard Sq سبعة أیام في األسبوع

T7  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 سبعة أیام في األسبوع
Sullivanإلى  City Point عبر Charlestown, North Station, و 

South Station  ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو 

T8 
دقیقة أوأقل 15كل   

ص  1:00ص حتى    5:00من   
 Copley  إلى Harbor Point سبعة أیام في األسبوع

Harrison Aveتم تغییر المسار عبر  و   E Concord St E Newton St و  بدالً من   
Albany St و     Malden St   

 Boston Medical Centerللتوقف لتكون أقرب إلى 

T9  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Broadway عبر Copley إلى City Point سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  10  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Andrew عبر Ruggles إلىCity Point سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  11  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع 

دقیقة أو أقل  60كل   
م   7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
ص  1:00م حتى  7:00من   

 Tufts Medical Center إلىCity Point سبعة أیام في األسبوع

Washington Stامتد إلى   و    Kneeland St للوصول المباشر إلى   Tufts 
Medical Center  ؛ 

صباًحا  1خدمة ممتدة إلى   

T12 

دقیقة أوأقل 15كل   
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 سبعة أیام في األسبوع
Brookline Village إلى Seaport عبر Longwood Medical Area, 

Nubian Sq, و  Andrew 

Mass Aveتم تغییر المسار عبر  و   Washington St و    Nubian Sq للوصول   
 Nubianولتوفیر اتصال إضافي من Boston Medical Center بشكل أفضل إلى 

Sq إلى    Boston Medical Center ؛ یتصل بـOrange Line في   Roxbury 
Crossing Ruggles بدالً من  T47 نظر المسار ؛ ا  Longwood Medical  الخاص بـ 

Area - Ruggles 

دقیقة أو أقل  60كل  14  
م  7:00ص حتى  6:00من   

أقل دقیقة أو   90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 American Legion Hwy عبر Nubian Sq إلى Roslindale Sq سبعة أیام في األسبوع
Oak Sqإلى Roslindale Sqاستعادة المسار الحالي من  لخدمة   41؛ انظر المسار  

Heath St إلى   Nubian Sq 

T15  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 Nubian Sq عبر Ruggles إلى Fields Corner سبعة أیام في األسبوع
Rugglesانھاء المسار في  بدالً من    Oak Sq لوصلة   65؛ انظرالمسار  Ruggles  

 Brightonإلى 



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
T16  دقیقة أوأقل 15كل  

ص  1:00ص حتى    5:00من   
 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Uphams Corner عبرAndrew إلى Forest Hills سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  17  
ص و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع

قیقة أو أقل د 60كل   
م  7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 سبعة أیام في األسبوع
Fields Cornerإلى Andrew عبر Uphams Corner و South Bay 

Mall  تم ترمیم المسار للحفاظ على الخدمة على طولBoston St 

دقیقة أو أقل  90كل  18  
م  4:00ص حتى  9:00من   

 Fields Corner عبر JFK/Umass إلى Ashmont أیام األسبوع فقط 
  Fields؛ تم  التحویل تجاه  طریق حافلة  Auckland Stتم تحویل المسار إلى  

Corner 

دقیقة أو أقل  30كل  19  
م  7:00ص حتى  6:00من   

 أیام األسبوع فقط 
Fields Corner إلى Ruggles عبر Nubian Sq 

Warren Stتم تحویل المسار إلى  بدالً من   Humboldt Ave   ؛ تم تغییر المسار إلى
Malcolm X Blvd بدالً من    Melnea Cass تظل الخدمة في الذروة فقط؛ انظر  ؛ 

 Humboldt Ave لخدمة 44المسار 

20 
المقترح 20الحالیین بدالً من المسار  202و    201عودة إلى المسارین تمت ال    

دقیقة أوأقل 15كل  21  
ص و  9:00ص حتى    6:00من   

م  7:00م حتى  7:00من   
دقیقة أوأقل 30كل   

م  1:00ص حتى  6:00من   
 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Forest Hills إلى Ashmont سبعة أیام في األسبوع

T22  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Jackson Sq عبر Longwood Medical Area إلى Ashmont سبعة أیام في األسبوع

T23  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Nubian Sq عبرRuggles إلى Ashmont سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  24  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Mattapan Sq و Hyde Park عبر Ashmont إلى Dedham Mall سبعة أیام في األسبوع



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
دقیقة أو أقل  30كل  26  

م 10:00ص حتى  5:00من   
دقیقة أو أقل   45كل   

ص 1:00م حتى  10:00من    
 Norfolk St/Washington Stتم ترمیم حلقة  Gallivan Boulevard إلىAshmont سبعة أیام في األسبوع

T28  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 سبعة أیام في األسبوع
Mattapanإلى Kenmore عبر Nubian Sq, Roxbury Crossing, و 

Longwood Medical Area  ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو 

یقة أو أقل دق 90كل  29  
م  4:00ص حتى  9:00من   

Mattapanتم ترمیم خدمة  Franklin Field عبر Jackson Sq إلىMattapan أیام األسبوع فقط  الحالیة إلى خدمة    Jackson Sq عبر   Franklin Field 

30  
دقیقة أو أقل  60كل   

م  7:00ص حتى  6:00من   
دقیقة أو أقل  90كل   

ص  1:00م حتى  7:00من   
 Forest Hills إلىMattapan Sq سبعة أیام في األسبوع

للحصول على خدمة   14صباًحا؛ انظر المسار  1تردد معدل: خدمة ممتدة إلى 
Cummins Hwy اإلضافیة     

T31  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Forest Hills إلى Mattapan Sq سبعة أیام في األسبوع

T32  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Hyde Park عبر Forest Hills إلى Readville سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  34  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 Dedham عبر Forest Hills إلى Legacy Place سبعة أیام في األسبوع

تحویل المسار إلى تم  Washington St بدالً من   Providence Hwy  ؛ للخدمة إلى
Dedham Mall انتقل إلى ، 

35أو  24المسار    

34E  دقیقة أو أقل  30كل  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع 

دقیقة أو أقل  60كل   
م   7:00ص حتى  6:00من   

قیقة أو أقل د 90كل   
ص  1:00م حتى  7:00من   

 Dedham عبر Forest Hills إلى Walpole سبعة أیام في األسبوع
  34صباًحا ؛ االنتقال إلى المسار  1تم الترمیم إلى المسار الحالي؛ خدمة ممتدة إلى 

 Legacy Placeلوصلة 



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
دقیقة أو أقل  30كل  35  

م 10:00ص حتى  5:00من   
دقیقة أو أقل   45كل   

ص 1:00م حتى  10:00من    
 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Centre St, West Roxbury عبر Forest Hills إلى Dedham Mall سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  36  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

اقتراح مایو ال یوجد تغییر منذ  VA Hospital عبر Forest Hills إلى Dedham Mall سبعة أیام في األسبوع  

دقیقة أو أقل  30كل  38  
ص و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع

دقیقة أو أقل  60كل   
م  7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Jackson Sq عبر Nubian Sq إلىWest Roxbury سبعة أیام في األسبوع

T39  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  :001ص حتى    5:00من   

 Copley/Back Bay  إلىForest Hills سبعة أیام في األسبوع
T47؛ انظر  المسار Copley/Back Bayتم ترمیم المسار الحالي إلى  للوصلة إلى   

Cambridge/Somerville 

دقیقة أو أقل  30كل  40  
ص و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع

دقیقة أو أقل  60كل   
م  7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Dedham Pkwy عبر Forest Hills إلى Readville سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  60كل  41  
م  7:00ص حتى  6:00من   

قة أو أقل دقی 90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 Nubian Sq و Jackson Sq عبر JFK/Umassإلى  Heath St سبعة أیام في األسبوع

من  41تمت إضافة مسار جدید  Heath St إلى    JFK / UMass عبر   Jackson Sq  
Nubian Sqو  و     Mass Ave للخدمة من  38؛ انظر المسار  Jamaica Plain    إلى  

Jackson Sq  انظر المسار ;T15 للخدمة في   Dudley St   
دقیقة أو أقل  30كل  42  

م 10:00ص حتى  5:00من   
دقیقة أو أقل   45كل   

ص 1:00م حتى  10:00من    
 Nubian Sq عبر Broadway إلى Forest Hills سبعة أیام في األسبوع

Harrison Aveتم تحویل المسار إلى  و   E Newton St بدالً من   Albany St و    
Melnea Cass Blvd من أجل وصلة أفضل إلى   Boston Medical Center 



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
دقیقة أو أقل  90كل  43  

م  4:00ص حتى  9:00من   
ح مایو ال یوجد تغییر منذ اقترا Park St إلى Ruggles أیام األسبوع فقط   

دقیقة أو أقل  30كل  44  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع 

دقیقة أو أقل  60كل   
م   7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
ص  1:00م حتى  7:00من   

 Egleston Sq عبر Ruggles إلى Jackson Sq سبعة أیام في األسبوع
بین  44تم ترمیم المسار   Jackson Sq و   Nubian Sq ؛ االنتقال إلىT15 أو   T23  

Nubian Sqفي  لخدمة   Ruggles صباًحا   1؛ الحفاظ على الخدمة حتى    

دقیقة أو أقل  30كل  45  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

Franklin Parkتم ترمیم الخدمة الحالیة من  Nubian Sq عبر Ruggles إلى Franklin Park سبعة أیام في األسبوع إلى   Ruggles عبر   Blue Hill Ave 

T47  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 سبعة أیام في األسبوع
Union Sq إلى Ruggles عبر Central Sq و Longwood Medical 

Area 

ن تم ترمیم الخدمة الحالیة كمسار عالي التردد م Central Sq إلى    Longwood 
Medical Area و    Ruggles  ؛ تم تمدیده منCentral Sq Central Sq إلى    Union 

Sq 

دقیقة أو أقل  30كل  50  
ص و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع

دقیقة أو أقل  60كل   
م  7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Hyde Park و Fairmount عبر Forest Hills إلى Readville سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  51  
ص و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع

دقیقة أو أقل  60كل   
م  7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Roslindale Sq عبر Forest Hills إلى Reservoir سبعة أیام في األسبوع



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
52  

دقیقة أو أقل  60كل   
م  7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

أیام األسبوع فقط    
VA Hospital West Roxbury إلى Watertown Yard رعب  Newton 

Center  تم التغییر إلى خدمة أیام األسبوع فقط 
دقیقة أو أقل  60كل  53  

م  7:00ص حتى  6:00من   
دقیقة أو أقل  90كل   

م 10:00م حتى  7:00من   
 Brandeis University عبر Woodland إلى Market Place Drive سبعة أیام في األسبوع

Children's Hospitalتم تمدیده لیشمل  في     Waltham و  Newton/Wellesley 
Hospital ؛ تم تحویل المسار 

إلى    Market Place Dr بدالً من   Waltham Center   56؛ التنقل إلى المسار  
   Waltham Centerلوصلة 

دقیقة أو أقل  60كل  54  
م  7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 Belmont عبر Waltham إلى Arlington سبعة أیام في األسبوع

Pleasant Stتم تغییر المسار عبر  بدالً من    Waverly St في    Belmont ؛ تم تغییره
 ؛Waltham Centerلینتھي في 

تم تعدیل التردد    

55  
دقیقة أو أقل  60كل   

م  7:00ص حتى  06:0من   
 Copley إلى  Queensberry St و Jersey St سبعة أیام في األسبوع

Queensberry Stتم ترمیم الخدمة الحالیة من  إلى   Copley   85؛ انظر المسار 
 Kendall/Longwood Medical Areaللخدمة إلى 

دقیقة أو أقل  60كل  56  
م  7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 سبعة أیام في األسبوع
Watertown إلى Market Place Drive عبر Waltham Commuter 

Rail Station 

Market Place Drتمت إضافة مسار جدید من   إلى   Watertown Sq عبر  
Waltham Center و   Waltham St   

Crafts Stو  لوصالت إلى لمزید من ا 53؛ انظر االمسار  Waltham / Newton 

T57  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Oak Sq و Newton Corner عبر Kenmore إلى Watertown Sq سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  60كل  58  
م  7:00ص حتى  6:00من   

أو أقل دقیقة  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 سبعة أیام في األسبوع
Market Place Drive إلى Watertown عبر Walthamو West 

Newton 

Market Place Drتمت إضافة مسار جدید من   Watertown Sq إلى    عبر 
Waltham Center و   West Newton للوصالت إلى   61انظر االمسار ؛  North  

Waltham   



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
دقیقة أو أقل  30كل  59  

ص و  9:00ص حتى  6:00من   
م  أیام  7:00م حتى  4:00من 

 األسبوع
دقیقة أو أقل  60كل   

م  7:00ص حتى  6:00من   
دقیقة أو أقل  90كل   

م 10:00م حتى  7:00من   
Washington Stتم تغییر المسار إلى Newton Highlands عبر Watertown Sq إلىNeedham Junction سبعة أیام في األسبوع و   Adams St بدالً من   Walnut St 

دقیقة أو أقل  30كل  60  
م 10:00ص حتى  05:0من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 سبعة أیام في األسبوع
Newton Common إلى Kenmore عبر Brookline Village و 

Longwood Medical Area إنھاء المسار فيChestnut Hill Mall بدالً من  Newton Centre 

61 

دقیقة أو أقل  60كل   
م  7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 Market Place Drive إلىNorth Waltham سبعة أیام في األسبوع

North Waltham - Market Place Drإنھاء المسار في  عبر   Second Ave  
 ؛Bear Hill Rdو

Waltham Center للوصالت إلى  58انظر المسار و   West Newton  
 ؛ Watertownو

للوصالت إلى  56انظر المسار Waltham و   Watertown عبر   High St و  Crafts 
St و   Washington St 

   
دقیقة أو أقل  30كل  62  

ص و  9:00ص حتى  6:00من   
م  أیام  7:00م حتى  4:00من 

 األسبوع
دقیقة أو أقل  60كل   

م  7:00ص حتى  6:00من   
دقیقة أو أقل  90كل   

م 10:00م حتى  7:00من   
Acorn Park Drتم تغییر المسار لخدمة  Lexington عبرAlewife إلىBedford سبعة أیام في األسبوع باتجاه الداخل    

دقیقة أو أقل  30كل  64  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 Central Sq عبر Kendall/MIT إلى Oak Sq سبعة أیام في األسبوع
Brooks Stتم تغییر مسار الخدمة الحالیة إلى و    Soldiers Field Rd بدالً من   

Faneuil St 

دقیقة أو أقل  30كل  65  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 سبعة أیام في األسبوع
Brighton إلى Ruggles عبر Brookline Village و Longwood 

Medical Area  



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
T66  دقیقة أوأقل 15كل  

ص  1:00ص حتى    5:00من   
 سبعة أیام في األسبوع

Harvard Sq إلى Nubian Sq عبر Brookline Village و Longwood 
Medical Area  ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو 

67  
دقیقة أو أقل  30كل   

ص و  9:00ص حتى  6:00من   
م  7:00م حتى  4:00من   

دقیقة أو أقل  90 كل  
م   7:00ص حتى  6:00من   

أیام األسبوع فقط    Turkey Hill إلى Alewife عبر Arlington Center 
Mass Ave؛ تم تغییر مسار  إلى Alewifeإلى Turkey Hillتم ترمیم المسار  بدالً   

لخدمة  54؛ انظر المسار 2من الطریق  Pleasant St 

68  
دقیقة أو أقل  30كل   

ص و  9:00ص حتى  6:00من   
م  7:00م حتى  4:00من   

أیام األسبوع فقط    Harvard Sq إلى Kendall/MIT  ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو 

دقیقة أو أقل  30كل  69  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Lechmere إلى Harvard Sq سبعة أیام في األسبوع

70 

  

لخدمة   58و  56المقترح؛ انظر الطرق  70استبدال مسار التردد المتوسط 
Market Place Drive إلى خدمة   Waltham Center 

T70  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  ال Central Sq و Watertown عبر Kendall/MIT إلى Waltham سبعة أیام في األسبوع  

T71  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Harvard Sq إلى Watertown سبعة أیام في األسبوع

T73  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Harvard Sq إلى Waverly سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  74  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00حتى م  10:00من    

استعادة الخدمة من   Concord Ave عبر Harvard Sq إلى Belmont Center سبعة أیام في األسبوع Belmont Center إلى   Harvard عبرConcord Ave 



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
دقیقة أو أقل  30كل  75  

م 10:00ص حتى  5:00من   
دقیقة أو أقل   45كل   

ص 1:00م حتى  10:00من    
 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Harvard Sq إلى Belmont Center سبعة أیام في األسبوع

76  
دقیقة أو أقل  30كل   

ص و  9:00ص حتى  6:00من   
م  7:00م حتى  4:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م   7:00ص حتى  6:00من   

أیام األسبوع فقط    Lexington إلى Alewife 

 Acorn Park Dr؛ تم تغییر المسار القادم إلى Lexington Centerامتد إلى
inbound ؛ یخدمLincoln Lab/Civil Air Terminal  ؛  إضافة خدمة منتصف النھار

 في أیام األسبوع 
T77  دقیقة أوأقل 15كل  

ص  1:00ص حتى    5:00من   
 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Porter Sq عبر Harvard إلى Arlington سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  78  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع 

دقیقة أو أقل  60كل   
م   7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
ص  1:00ى م حت 7:00من   

صباًحا   1خدمة ممتدة حتى الساعة  Harvard Sq إلى Arlmont Village سبعة أیام في األسبوع  

دقیقة أو أقل  30كل  80  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع 

دقیقة أو أقل  60كل   
م   7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
ص  1:00م حتى  7:00من   

 سبعة أیام في األسبوع
Burlington إلى Davis عبر Woburn, Arlington, و Medford 

Hillside 

المقترحة؛ تخدم  350تمت إضافة خدمة جدیدة بدالً من  Burlington Mall ترمیم   ؛
Arlington من 80المسار رقم  إلى    Davis Sq عبر   Boston Ave ؛ خدمة ممتدة   

صباًحا   1حتى   

دقیقة أو أقل  30كل  83  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45 كل  
ص 1:00م حتى  10:00من    

Rindge Aveتم تغییر المسار للحفاظ على وصلة   Porter Sq عبر Central Sq إلى Rindge Ave سبعة أیام في األسبوع إلى   Central Sq 



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
85  

دقیقة أو أقل  30كل   
ص و  9:00ص حتى  6:00من   

م  7:00م حتى  4:00من   
دقیقة أو أقل  90كل   

م   7:00ص حتى  6:00من   
أیام األسبوع فقط    

Assembly Sq إلى Ruggles عبر Union Sq, Kendall/MIT, و 
Longwood Medical Area 

من  85تمت إضافة مسار جدید  Ruggles إلى   Assembly عبر    Longwood 
Medical Area و   Kendall / MIT و    Union Sq 

دقیقة أو أقل  30كل  86  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  0010:من    

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Harvard Sq إلى Reservoir سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  87  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع 

دقیقة أو أقل  60كل   
م   7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
ص  1:00م حتى  7:00من   

 سبعة أیام في األسبوع
Arlington Center إلى Lechmere عبر Clarendon Hill, Davis Sq, 

صباًحا   1تمت استعادة الخدمة الحالیة؛ خدمة ممتدة حتى  Union Sq و  

دقیقة أو أقل  30كل  89  
م 0010:ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 Winter Hill عبر Sullivan إلى Davis Sq سبعة أیام في األسبوع
لخدمة  89تم ترمیم المسار  Davis إلى    Sullivan عبر   Broadway من خالل   

Winter Hill 

90  
دقیقة أو أقل  20كل   

م  10:00ص حتى  5:00من   
دقیقة أو أقل  30كل   

ص 1:00م حتى  10:00من   
 سبعة  أیام في األسبوع 

Clarendon Hill إلىAssembly Sq عبر Davis Sq و East 
Somerville 

Green Line؛ تم تغییر المسار لتوفیر وصلة Assemblyانتھاء في  في     East 
Somerville Station للوصلةإلى   113التردد؛انظر المسار ؛ زیادة  Chelsea  ؛

للوصلة إلى لیشمیر 87انظر الطریق   

94 
للخدمة البدیلة 354و   134و  80تمت إزالتھ من االقتراح؛ انظر المسارات     

95  
دقیقة أو أقل  20كل   

م  10:00ص حتى  5:00من   
دقیقة أو أقل  30كل   

ص 1:00م حتى  10:00من   
 Medford Sq عبر Sullivan إلى Arlington سبعة  أیام في األسبوع 

Mystic Aveتم تغییر المسار إلى   إلى   Sullivan عبر   Medford Sq ؛ زیادة التردد؛   
للوصالت إلى   134انظر المسار  Wellington   



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
T96  دقیقة أوأقل 15كل  

ص  1:00ص حتى    5:00من   
 سبعة أیام في األسبوع

Malden Center إلى Union Sq عبر Medford Sq, Medford 
Hillside, و Davis Sq 

High Stتم تغییر المسار إلى   ، Winthrop St و   George St  ؛ تمدید إلىUnion 
Sq عبر  Elm St 

99  
دقیقة أو أقل  60كل   

م  7:00ص حتى  6:00من   
دقیقة أو أقل  90كل   

ص  1:00م حتى  7:00من   
 سبعة أیام في األسبوع

New England Memorial Hospital إلى Wellingtonعبر Malden 
Center 

Malden Centerتم تحویل المسار بین  و   Wellington إلى   Commercial St   و  
Medford St و   Main St Belmont St و   Hancock St و   و    Broadway و   

Gateway Center للخدمة   108؛ انظر تمدیدالمسار  صباًحا  1؛ خدمة ممتدة حتى 
 Highland Aveإلى 

دقیقة أو أقل  30كل  100  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع 

دقیقة أو أقل  60كل   
م   7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
ص  1:00م حتى  7:00من   

صباًحا   1تمت االستعادة إلى المسار الحالي؛ خدمة ممتدة حتى Wellington إلى Elm St سبعة أیام في األسبوع  

T101  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

Main Stتمت استعادة الخدمة إلى   Sullivan عبر Kendall/MIT إلى Medford سبعة أیام في األسبوع من   Tufts Sq  Broadway إلى  

T104  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  001:ص حتى    5:00من   

 Chelsea و Everett عبرAirport Station إلى Malden Center سبعة أیام في األسبوع
Airport Stationتم تغییر المسار إلى  Wood Island بدالً من وإلى    Spruce St  

 Market Basketالتصال أقرب إلى 

دقیقة أو أقل  30كل  105  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 Malden Center إلى Saugus سبعة أیام في األسبوع
Bowdoin Stتم تغییر المسار إلى شارع  و   Newland St و   Bryant St ؛ تمدید   

 Square One Mallإلى 

دقیقة أو أقل  30كل  106  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 Malden Center عبر Wellington إلى Lebanon St Loop سبعة أیام في األسبوع
Main Stتم تغییر المسار بین  و   Wellington للخدمة إلى   99؛ انظر المسار 

Gateway Center 

قل دقیقة أو أ 30كل  108  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 Kennedy Dr و Malden Center عبر Linden Sq إلى Wellington سبعة أیام في األسبوع
Malden Center تم التمدید من إلى   Wellington عبر    Middlesex Ave و   

Riverside Ave و   Fellsway  ؛ التمدید  إلىLinden Sq 



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
T109  دقیقة أوأقل 15كل  

ص  1:00ص حتى    5:00من   
 Union Sq و Sullivan عبر Harvard Sq إلى  Everett سبعة أیام في األسبوع

Eastern Aveتم تغییر المسا إلى  من   Linden Sq إلى   Broadway  ؛ انظر المسار
للخدمة في   108 Salem St/Hunting St 

T110  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Everett عبر Wonderlandإلى Wellington سبعة أیام في األسبوع

T111  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Chelsea عبر Haymarket إلىWoodlawn سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  60كل  112  
م  7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 سبعة أیام في األسبوع
Admiral's Hill و Soldier's Home في Chelsea إلى Maverick عبر 

Bellingham Sq تم التمدید إلى Maverick Sq 

دقیقة أو أقل  30كل  113  
ص و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع

دقیقة أو أقل  60كل   
م  7:00 ص حتى 6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 Everett عبر Assembly إلى Bellingham Sq سبعة أیام في األسبوع
Bellingham Sqتمت إضافة مسار من  في   Chelsea إلى   Assembly Sq   عبر 

Sullivan Sq  Davis Sq للخدمة إلى  90، انظر المسار 

T116  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Chelsea عبر Maverick إلى Wonderland سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  119  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

Cottage Hill تم التمدید إلى  Orient Heights Station عبر Revere إلى Winthrop سبعة أیام في األسبوع  Winthrop Public Landing عبّارة و موقف سیارات  

ل دقیقة أو أق 30كل  120  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 Orient Heights عبر Maverick إلى Winthrop سبعة أیام في األسبوع
Cottage Hill تم التمدید إلى  ؛ تم  Winthrop Public Landing و موقف السیارات  

 Orient Heightsتغییر مسارھا عبر 



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
دقیقة أو أقل  30كل  131  

ص و  9:00ص حتى  6:00من   
م  أیام  7:00م حتى  4:00من 

 األسبوع
دقیقة أو أقل  60كل   

م  7:00ص حتى  6:00من   
دقیقة أو أقل  90كل   

م 10:00م حتى  7:00من   
في األسبوع سبعة أیام  Malden Center إلى Melrose Highlands, Stoneham, و Woburn 

الحالي بین  131استعادة المسار   Malden Center و   Melrose  ؛ تم التمدید إلى
Stoneham و   Woburn بدالً من   Lynn كما ھو مقترح؛ تعدیل التردد     

دقیقة أو أقل  30كل  132  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع 

دقیقة أو أقل  60كل   
م   7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
ص 12:00م حتى  7:00من   

صباًحا  12تم تمدبد الخدمة حتى الساعة  Malden Center إلى Stoneham سبعة أیام في األسبوع  

133 

  

  131، وتمدید 354، 134المقترح؛ انظر المسارات المستعادة  133إزالة مسار 
 Woburnللخدمة إلى 

دقیقة أو أقل  30كل  134  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  007:م حتى  4:00من 
 األسبوع 

دقیقة أو أقل  60كل   
م   7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
ص  1:00م حتى  7:00من   

 Medford Sq عبر Wellington إلىNorth Woburn سبعة أیام في األسبوع

North Woburnتم ترمیم المسار  إلى   Wellington ؛ تم تغییر المسار عبرLocust 
St و   Mystic Valley Pkwy في    Medford ا ؛ انظر  صباحً   1؛ خدمة ممتدة إلى 

للخدمة إلى  354المسار  Burlington 

دقیقة أو أقل  30كل  137  
ص و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع

دقیقة أو أقل  60كل   
م  7:00ص حتى  6:00من   

أقل دقیقة أو   90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 Readingتم تغییر المسار لتكرار الخدمة في عكس اتجاه عقارب الساعة من خالل  Wakefield عبر  Malden Center إلى Reading سبعة أیام في األسبوع



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
دقیقة أو أقل  30كل  201  

ص  و  9:00ص حتى  6:00من   
م  أیام  7:00م حتى  4:00من 

 األسبوع 
دقیقة أو أقل  60كل   

م   7:00ص حتى  6:00من   
دقیقة أو أقل  90كل   

ص  1:00م حتى  7:00من   
201تم الترمیم إلى المسار الحالي  Neponset Ave عبر Fields Corner Loop سبعة أیام في األسبوع  

دقیقة أو أقل  30كل  202  
م  7:00ص حتى  6:00من   

202تم الترمیم إلى المسار الحالي  Adams St عبر Fields Corner Loop أیام األسبوع فقط   

دقیقة أو أقل  30كل  210  
ص و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع

دقیقة أو أقل  60كل   
م  7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 North Quincy عبر Fields Corner إلى Quincy Center سبعة أیام في األسبوع
Fields Cornerتم الترمیم إلى المسار الحالي إلى     إلى وصلة  215؛ انظر المسار 

Ashmont 

دقیقة أو أقل  30كل  211  
ص و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع

دقیقة أو أقل  60كل   
م  7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 Marina Bayتم التمدید إلى محطة توقف جدیدة في  North Quincy عبر Quincy Center إلى Squantum سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  215  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص :001م حتى  10:00من    

 West Quincy عبر Ashmont إلى Quincy Center سبعة أیام في األسبوع
Ashmontتم الترمیم إلى مسار جدید إلى  إلى وصلة  210؛ أنظر المسار   Fields 

Corner 

216  
دقیقة أو أقل  20كل   

م  10:00ص حتى  5:00من   
دقیقة أو أقل  30كل   

ص 1:00م حتى  10:00من   
 تردد محسن  Germantown عبر Quincy Center إلى Houghs Neck سبعة  أیام في األسبوع 



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
دقیقة أو أقل  30كل  217  

م  7:00ص حتى  6:00من   
 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  North Quincy عبر Ashmont إلى Quincy Center أیام األسبوع فقط 

دقیقة أو أقل  30كل  220  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Quincy Center إلىHingham Depot سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  222  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Quincy Center إلى East Weymouth سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  225  
م    10:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  45كل   
ص   12:00م حتى  10:00من   

عسبعة أیام في األسبو  Weymouth Landing إلى Quincy Center  صباًحا  12خدمة ممتدة حتى الساعة  

دقیقة أو أقل  30كل  226  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع 

دقیقة أو أقل  60كل   
م   7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
ص 12:00م حتى  7:00من   

صباًحا  12خدمة ممتدة حتى الساعة  Braintree Station إلى Columbian Sq سبعة أیام في األسبوع  

دقیقة أو أقل  30كل  230  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع 

دقیقة أو أقل  60كل   
م   7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
ص 12:00م حتى  7:00من   

Quincy Centerتمت استعادة المسار الحالي إلى  Quincy Center إلى Montello Station سبعة أیام في األسبوع صباًحا  12؛ خدمة ممتدة حتى   



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
دقیقة أو أقل  30كل  236  

ص و  9:00ص حتى  6:00من   
م  أیام  7:00م حتى  4:00من 

 األسبوع
دقیقة أو أقل  60كل   

م  7:00ص حتى  6:00من   
دقیقة أو أقل  90كل   

م 10:00م حتى  7:00من   
 Quincy Center إلى South Shore Plaza سبعة أیام في األسبوع

الحالي إلى  236استعادة خدمة المسار  South Shore Plaza  ؛ استبدال المسار
237المقترح   

237 
للخدمة إلى  236؛ انظر المسار   237إزالة المقترح    South Shore Plaza 

دقیقة أو أقل  30كل  238  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع 

دقیقة أو أقل  60كل   
م   7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 11:00م حتى  7:00من   

 Quincy Adams إلىHolbrook/Randolph Station سبعة أیام في األسبوع
Centre St, West St, Willard Stاستعادة خدمة المسارات  و  Granite St     بدال من 

I-93 مساءً  11خدمة ممتدة حتى ؛   

دقیقة أو أقل  30كل  240  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع 

دقیقة أو أقل  60كل   
م   7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
ص  1:00م حتى  7:00من   

 Ashmont إلىAvon Sq سبعة أیام في األسبوع
Avon Sqاستعادة الوصلة الحالیة  و   Holbrook / Randolph   1؛ خدمة ممتدة حتى 

 صباًحا

245  
دقیقة أو أقل  60كل   

م  7:00ص حتى  6:00من   
دقیقة أو أقل  90كل   

م 10:00م حتى  7:00من   
وع فقط أیام األسب   Quincy Center إلى Mattapan Sq ودة إلى الخدمة الموجودة في أیام األسبوع فقط تمت الع  

350 

  

للخدمة من  80؛ انظر المسار  350إزالة المسار المقترح  Burlington إلى   Red 
Line عبرArlington Center 

دقیقة أو أقل  30كل  351  
م  7:00ص حتى  6:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Bedford Woods Dr - Third Ave أیام األسبوع فقط 



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
354 

دقیقة أو أقل  30كل   
م  7:00ص حتى  6:00من   

 State St, Boston إلى North Burlington أیام األسبوع فقط 

Burlington من  354استعادة مسار الخدمة السریعة رقم   و   Woburn إلى وسط   
Bostonمدینة  ر   عب   Medford Sq و    I-93 ؛ تم إعادة توجیھھا إلى   Cummins 

Center عبرWashington St و   Salem St في     Woburn رحالت اتجاه الذروة  في 
133و   131و   94و   80العكسیة؛ راجع أیًضا التغییرات ذات الصلة بالمسارات   

دقیقة أو أقل  30كل  426  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Wonderland إلىCentral Sq, Lynn سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  30كل  429  
ص و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع

دقیقة أو أقل  60كل   
م  7:00ص حتى  6:00من   

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 Central Sq, Lynn إلى  Northgate Shopping Center سبعة أیام في األسبوع
الحالي؛ تم إعادة توجیھھ للوصلة المباشرة إلى   429استعادة مسار  Square One 

Mall 

دقیقة أو أقل  30كل  435  
ص و  9:00ص حتى  6:00من   

م  أیام  7:00م حتى  4:00من 
 األسبوع

دقیقة أو أقل  60كل   
م  7:00ص حتى  6:00 من  

دقیقة أو أقل  90كل   
م 10:00م حتى  7:00من   

 Liberty Tree Mall عبرCentral Sq, Lynn إلىSalem Depot سبعة أیام في األسبوع
انخفاض التكرار المقترح، الحظ أن االقتراح یحافظ على التردد المحسن على  

 الخدمة الحالیة بما في ذلك أیام األحد
دقیقة أو أقل  30كل  436  

ص و  9:00ص حتى  6:00من   
م  أیام  7:00م حتى  4:00من 

 األسبوع
دقیقة أو أقل  60كل   

م  7:00ص حتى  6:00من   
دقیقة أو أقل  90كل   

م 10:00م حتى  7:00من   
سبوعسبعة أیام في األ  Liberty Tree Mall إلى Central Sq, Lynn  ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو 

دقیقة أو أقل  90كل  439  
م  4:00ص حتى  9:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Central Sq, Lynn إلى Nahant أیام األسبوع فقط 



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
دقیقة أو أقل  30كل  442  

م 10:00ص حتى  5:00من   
دقیقة أو أقل   45كل   

ص 1:00م حتى  10:00من    
مایو ال یوجد تغییر منذ اقتراح  Central Sq, Lynn عبر Wonderland إلى Marblehead سبعة أیام في األسبوع  

دقیقة أو أقل  30كل  450  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Wonderland إلى Salem Depot سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  90كل  451  
م  4:00ص حتى  9:00من   

 Salem Depot إلى North Beverly Station أیام األسبوع فقط 

North  Beverly Stationاستعادة الخدمة الحالیة من   إلى   Salem Depot  ؛ تمت
Bridge St؛ تم تغییر المسار من  Beverly Stationإزالة التوقف المقترح في  إلى   

Ayube Memorial Dr 

دقیقة أو أقل  30كل  455  
م 10:00ص حتى  5:00من   

دقیقة أو أقل   45كل   
ص 1:00م حتى  10:00من    

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Wonderland إلى Salem Depot سبعة أیام في األسبوع

دقیقة أو أقل  15كل  501  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م   7:00م حتى  4:00من   
أیام األسبوع  فقط    Brighton Center إلى Downtown Boston  ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو 

دقیقة أو أقل  15كل  504  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م   7:00م حتى  4:00من   
دقیقة أو أقل  90كل   

م  7:00ص حتى  6:00من   
أیام األسبوع  فقط    Watertown Sq إلى Downtown Boston   إضافة خدمة منتصف النھار 

دقیقة أو أقل  15كل  505  
ص  و  9:00ص حتى  6:00من   

م   7:00م حتى  4:00من   
أیام األسبوع  فقط    

Waltham Commuter Rail Station إلى Downtown Boston عبر 
Newton 

Washington St، و Lexington St ،Commonwealth Aveتمدید عبر  إلى    West 
Newton على المنحدر؛  تم تغییرالمسارعبر   Crescent St بدالً من    Moody St  ؛

للخدمة المحلیة  58أو  56انظر المسار River St و   Washington St   
قة أو أقل دقی 30كل  714  

ص و  9:00ص حتى  6:00من   
م  أیام  7:00م حتى  4:00من 

 األسبوع
دقیقة أو أقل  60كل   

م  7:00ص حتى  6:00من   
دقیقة أو أقل  90كل   

م 10:00م حتى  7:00من   
  یوجد تغییر منذ اقتراح مایو ال Station St, Hingham إلى Pemberton Point, Hull سبعة أیام في األسبوع



 

 

التردد /الخدمة ساعات المسار المسارات  اسم  2022 مایو اقتراح من بتغییره قمنا ما   
دقیقة أو أقل  90كل  716  

م  4:00ص حتى  9:00من   
 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  Mattapan Sq إلى Cobbs Corner أیام األسبوع فقط 

SL1  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00حتى    ص 5:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  South Station إلى Logan Airport سبعة أیام في األسبوع

SL2  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

أیام في األسبوع  7تمت الترقیت إلى خدمة التردد العالي،  South Station إلىDrydock Ave سبعة أیام في األسبوع  

SL3  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  South Station إلىChelsea سبعة أیام في األسبوع

SL4/5  دقیقة أوأقل 15كل  
ص  1:00ص حتى    5:00من   

 ال یوجد تغییر منذ اقتراح مایو  South Station إلى Nubian سبعة أیام في األسبوع

 


