
تصميم شبكة الحافالت 

نقاط وصول : شبكة حافالت أفضل

جديدة، خدمة أكثر كثافة، زمن تقاطر

. ومعدالت تردد أكثر

و East Bostonتعرف على ما يعنيه هذا في 

Winthrop.



الشبكة اليوم 



مقترحنا 
الحجم جميع التفاصيل والخرائط ب

:الكامل متوفرة على الرابط

mbta.com/bnrd

mbta.com/bnrd


نقاط وصول جديدة

mbta.com/bnrd: جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

Winthropو East Bostonكيف ستتغير رحلتك في  

…الجديد كالتالي...مسارك هو...إذا كنت ذاهباً إلى

Malden Center, 
Everett, Chelsea, East 

Boston, Wood Island

T104 Malden - Everett -
Chelsea

إلى خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم؛ يمتد إلى Route T104ترقية المسار 

Chelsea  وBlue Line  ؛ ال يخدم 112ويحل محل جزء منEverett Sq - Sullivanبناًء ؛

عبر  SL3من الممكن دمجه مستقبالً مع ،SLX Alternatives Analysisعلى تحليل البدائل 

 Chelsea Stationمحطة 
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المسارات الحالية

mbta.com/bnrd: جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

قبل رقم المسار بخدمة توفر زمن تقاطر ومعدل " T"التي تحمل حرف ( Routes)تتمتع المسارات 

.ص01:00ص إلى 05:00دقيقة أو أقل طوال جميع أيام األسبوع من 15تردد كل 

Winthropو East Bostonكيف ستتغير رحلتك في  

 ً …الجديد كالتالي...مسارك هو...إذا كنت تستقل حاليا

112 (Admiral's Hill -
Quigley Hospital)

112  Admiral's Hill - Quigley 
Hospital

 Admiral'sمن أجل خدمة    circulator serviceإلى خدمة  Route 112يتحول المسار 
Hill & Powderhorn Hillيصل إلى ؛Market Basket  وBellingham Sq  ومسارات

T116و  T111و  T104و  SL3متعددة بزمن تقاطر ومعدالت تردد  عالية على مدار اليوم وهي 

112 (Wood Island -
Everett, Orange Line)

T104  Malden - Everett -
Chelsea

إلى خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم؛ يمتد إلى Route T104ترقية المسار 

Chelsea  وBlue Line   بدالً منSullivan   112ويحل محل جزء من

114 (Bellingham Sq -
Maverick)

T116 Wonderland - Chelsea -
Maverick

ليقدم خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم ويحل  Route T116ترقية المسار 

117، 114محل 

116T116 Wonderland - Chelsea -
Maverick

ليقدم خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم ويحل  Route T116ترقية المسار 

117، 114محل 

117 (Broadway & 
Central - Maverick)

T116 Wonderland - Chelsea -
Maverick

ليقدم خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم ويحل  Route T116ترقية المسار 

117، 114محل 

117 (Wonderland -
Broadway & Central)

T110 Wellington - Everett -
Wonderland

إلى خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم؛ يستبدل Route T110ترقية المسار 

حيث  Broadwayأو يمكنك االنتقال إلى ؛Central Ave،Beach Stفي 117جزءاً من 

T116على  Maverickتوجد نقطة وصول مع زمن التقاطر ومعدالت تردد عالية إلى 

120120  Winthrop - Maverick يمتد المسارRoute 120  إلىWinthrop  عبر مشروعSuffolk Downs   وحي

Beachmont، 119ريثما تنتهي تغييرات شبكة الشوارع؛ يستبدل جزء من

121 (Lexington St -
Eagle Sq)

120 - Winthrop - Maverick ميل إلى المسار 1/4انتقل لمسافة تصل إلىRoute 120  علىBennington St

171 (Nubian - Airport via 
Washington St)

SL1, SL4 خدمة فترة الصباح الباكر على المسارRoute SL1  وSL4  171تحل محل جزء من

171 (Andrew, 
Southampton )

الجديدة  SL4 / SL1للوصول إلى خدمة   Washington Stميل إلى  1/2سافر لمسافة تزيد عن ال توجد خدمات في محيط نصف ميل

خالل فترة الصباح الباكر

434 (Peabody Sq -
Washington St)

435  Salem Depot - Peabody -
Lynn

 Southفي  Lynnfield Stميل على 1/2الخدمة قيد التشغيل حالياً؛ بعض المحطات على بعد 
Peabody

434 (South Peabody -
Lynn)

436  Liberty Tree Mall -
Lynnfield - Lynn

 Southفي  Lynnfield Stميل على 1/2الخدمة قيد التشغيل حالياً؛ بعض المحطات على بعد 
Peabody

450 (Salem -
Wonderland)

450 Salem - Lynn - Wonderland توفر كل الخدمات لـWonderlandتحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد في جميع األيام كما أنه؛

Revere-Haymarket؛ تم تقليل المدى بحيث ال يخدم قطاع 455يحل محل جزء من 

450 (McClellan 
Highway)

T104, 119  ميل إلى المسار 1/2انتقل لمسافة تصل إلى 120أوT104, 119  120أو

450 (Boston)Blue Line, Commuter Rail 
connections

120أو  Route T104, 119للوصول إلى  Blue Lineاستخدم 

712 (Winthrop Beach -
Blue Line)

119 Winthrop - Revere ترقية المسارRoute 119  لوفر زمن تقاطر ومعدالت تردد متوسطة مع زيادة مداه ليصل إلى

Winthrop  عبرOrient Heights؛ تم تبسيط المسار للبقاء في411وجزء من 712يستبدل ؛

Cushman Ave  وBroadway  بالقرب منCooledge Housingيمتد إلى ؛

Northgate Mall  بدالً من أجزاء منMalden St ،Washington Ave

712 (Point Shirley -
Winthrop Beach)

ميل 1/2بعض المحطات على مسافة تزيد عن ؛Route 119, 120انتقل إلى المسار 120 ,119
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المسارات الحالية

mbta.com/bnrd: جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

قبل رقم المسار بخدمة توفر زمن تقاطر ومعدل " T"التي تحمل حرف ( Routes)تتمتع المسارات 

.ص01:00ص إلى 05:00دقيقة أو أقل طوال جميع أيام األسبوع من 15تردد كل 

Winthropو East Bostonكيف ستتغير رحلتك في  

 ً …الجديد كالتالي...مسارك هو...إذا كنت تستقل حاليا

713 (Winthrop Beach -
Blue Line)

120 Winthrop - Maverick يمتد المسارRoute 120  إلىWinthrop  عبر مشروعSuffolk Downs   وحي

Beachmont، 119ريثما تنتهي تغييرات شبكة الشوارع؛ يستبدل جزء من

713 (Point Shirley -
Winthrop Beach)

ميل1/2بعض المحطات على مسافة تزيد عن ؛Route 119, 120انتقل إلى المسار 120 ,119

714714 Hull - Hingham تمديد جميع رحالت المسارRoute 714  عبرNantasket Ave  بشكل دائم؛ ال يخدم

George Washington Blvd 

716716 Cobbs Corner - Canton -
Mattapan

نفس المسار، نفس زمن التقاطر ومعدالت التردد

SL1 (Logan Airport -
South Station)

SL1 Logan Airport - South 
Station

 Southو  Airportليكون المسار أسرع بين  Silver Line Wayعند  SL3و  SL1ال يتوقف 
Station

SL1 (Silver Line Way)SL2 Design Center - South 
Station  أوSLW Silver Line Way -

South Station

في األوقات  World Trade Centerأو  D Stخالل ساعات الذروة فقط؛ انتقل إلى  SL2يعمل 

األخرى

SL3 (Chelsea - South 
Station)

SL3 Chelsea - South Station ال يتوقفSL1  وSL3  عندSilver Line Way  ليكون المسار أسرع بينAirport  وSouth 
Station

SL3 (Silver Line Way)SL2 Design Center - South 
Station  أوSLW Silver Line Way -

South Station

في األوقات  World Trade Centerأو  D Stخالل ساعات الذروة فقط؛ انتقل إلى  SL2يعمل 

األخرى
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...ما يعنيه هذا بالنسبة لك

.  ناولكن ال يمكننا القيام بذلك دون مساعدتك ومشاركتك مع

mbta.com/bnrdشاركنا آرائك وتعليقاتك على الرابط 

.خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية

.بكل تأكيد. خدمة أكثر كثافة

.وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية

اب خدمة محسنة ونقاط وصول أفضل للوجهات واألماكن التي تريد الذه

و  ,Revere, Chelsea, South Boston:إليها

Downtown Boston.

 ,Revere, East Bostonنقاط وصول جديدة بين كٍل من 
Winthrop  وLinden Square.

نهاية ووالمساء ، منتصف النهارخدمات أكثر كثافة خالل فترات 

.األسبوع

نقطة وصول جديدة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية إلى 

Everett  وMalden.

 Routeالمسار خدمة مبسطة  بزمن تقاطر ومعدالت تردد أفضل على 
T116 عدد من المسارات توفر خدمة بزمن تقاطر.116/117الذي يحل محل

دقيقة أو أقل15ومعدل تردد كل 

ي األميال الت)زيادة في كثافة الخدمة % 

تقطعها المركبات وهي تحمل ركاب 

(يحققون إيرادات

دمة شخص إضافي من السكان يتوفر له خ

Chelseaترددية أسرع إلى 

20%
المقترح

ألف69
المقترح

1 2
اليوم المقترح

http://mbta.com/bnrd

