
تصميم شبكة الحافالت 

نقاط وصول : شبكة حافالت أفضل

جديدة، خدمة أكثر كثافة، زمن تقاطر

. ومعدالت تردد أكثر

.Everettتعرف على ما يعنيه هذا في 



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

Everettكيف ستتغير رحلتك في 

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

Arlington, Somerville, 
Medford, Everett, 

Chelsea

90  Chelsea - Everett -
Assembly - Arlington

و  Everett Sqو  Arlingtonو  Clarendon Hillإلى  Route 90يمتد المسار 

Chelsea Station  ؛ تم اإلبقاء على تحويالت 88ويحل محلOrange Line  في

Assembly  بدالً منSullivanخدمة في الصباح الباكر، وحتى وقت متأخر من المساء؛ تحسن؛

زمن التقاطر ومعدالت التردد في نهاية األسبوع والمساء

mbta.com/bnrd


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 

Everettكيف ستتغير رحلتك في 

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

97 (Malden Station, 
Main St, Gateway 

Center, Wellington)

106  Lebanon Loop -
Wellington

؛ تحسن زمن التقاطر 97ويحل محل  Gateway Centerإلى  Route 106يمتد المسار 

ومعدالت التردد على مدار اليوم ومد فترة الخدمة المسائية 

97 (Commercial St)99  Melrose - Malden -
Wellington

مع خدمة أفضل في الصباح الباكر وأوقات  Route 99ميل إلى المسار 1/3انتقل لمسافة تصل إلى 

 Malden Stationالمساء المتأخرة، أو محطة 

97 (Medford St, 
Belmont St)

106  Lebanon Loop -
Wellington

الذي يتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد  Route 106ميل إلى المسار 1/2انتقل لمسافة تصل إلى 

أفضل

97 (Hancock St -
Orange Line)

T109  Everett - Sullivan -
Harvard

 Orange Lineللوصول على مدار اليوم إلى  Broadwayمن  Route T109استخدم المسار 
مع خدمة أفضل من حيث زمن التقاطر ومعدالت التردد  Sullivanفي 

99 (Woodland Rd -
Malden)

99 Stoneham - Malden -
Wellington

ليحل  Highland Ave ،Middlesex Aveعبر  Wellingtonإلى  Route 99يمتد المسار 

108محل جزء من 

99 (Malden -
Wellington)

106  Lebanon Loop -
Wellington

99ويستبدل جزءاً من  Gateway Centerإلى  Route 106يمتد المسار 

99 (Savin St, Malden 
Family Health)

99  Melrose - Malden -
Wellington  أوT101 - Medford -

Sullivan - Kendall

الجديد الذي يتمتع بزمن تقاطر أفضل  Route T101ميل إلى المسار 1/3انتقل لمسافة تصل إلى 

ومعدالت تردد عالية 

104 (Malden - Everett 
Sq)

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 

104 (Everett Sq -
Sullivan)

T109 Everett - Sullivan -
Harvard

إلى خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم؛ يمتد إلى Route T109ترقية المسار 

Union Sq Somerville،Harvard Sq Cambridge

105 (Newland St 
Housing - Malden)

105 Saugus - Malden ترقية المسارRoute 105 تردد؛ عبر زيادة كثافة الخدمة المسائية وتحسين زمن التقاطر ومعدالت ال

- Main St؛ ال يخدم قطاع 430، 429، 428ويستبدل جزءاً من  Saugusيمتد إلى  Sullivan

105 (Main St - Orange 
Line)

106 Lebanon Loop - Wellington يمتد المسارRoute 106  إلىGateway Center  ؛ 430، 105و جزءاً من 97ويستبدل

تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد أيام اآلحاد

105 
(Broadway/Sweetser 
Circle - Sullivan)

T109 Everett - Sullivan -
Harvard

إلى خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم؛ يمتد إلى Route T109ترقية المسار 

Union Sq Somerville،Harvard Sq Cambridge

106106  Lebanon Loop -
Wellington

؛ 430، 105و جزءاً من 97ويستبدل  Gateway Centerإلى  Route 106يمتد المسار 

تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد أيام اآلحاد

109 (Linden Sq -
Sullivan )

T109  Everett - Sullivan -
Harvard

إلى خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم؛ يمتد إلى Route T109ترقية المسار 

Union Sq ،Harvard  ؛ يخدم 86ويحل محل جزء منHunting St  بدالً منEastern 
Ave  430، 105؛ يستبدل أجزاء من 108ويستبدل جزءاً من

109 (Eastern Ave)T109  Everett - Sullivan -
Harvard

T109ميل إلى 1/3انتقل لمسافة تصل إلى 

110T110 Wellington - Everett -
Wonderland

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

117محل 

mbta.com/bnrd


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 

Everettكيف 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

mbta.com/bnrd


...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

 ,Chelsea, Cambridge, Downtown Boston:إليها
Somerville, Malden, Revere, Medford, وغيرها.

نهاية ومنتصف النهار، والمساء خدمات أكثر كثافة خالل فترات 

.األسبوع

:ةنقاط وصول جديدة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عاليثالث 

•Linden Square  وBroadway  إلىSullivan, 
Union Square  وHarvard.

•Malden إلىEverett Square وChelsea.

•Wellington إلىEverett Square, Revere و

Wonderland.

عدد من المسارات توفر خدمة بزمن تقاطر

دقيقة أو أقل15ومعدل تردد كل 

ي األميال الت)زيادة في كثافة الخدمة % 

تقطعها المركبات وهي تحمل ركاب 

(يحققون إيرادات

شخص إضافي من السكان يتوفر له 

خدمة ترددية أسرع إلى 

Chelsea

70%
المقترح

ألف29
المقترح

1 4
اليوم المقترح

http://mbta.com/bnrd

