
تصميم شبكة الحافالت 

نقاط وصول : شبكة حافالت أفضل

جديدة، خدمة أكثر كثافة، زمن تقاطر

. ومعدالت تردد أكثر

.Mattapanتعرف على ما يعنيه هذا في 



الشبكة اليوم 



مقترحنا 
الحجم جميع التفاصيل والخرائط ب

:الكامل متوفرة على الرابط

mbta.com/bnrd

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 

Mattapanكيف ستتغير رحلتك في 

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

24 (Hyde Park -
Mattapan)

24 Dedham Mall - Hyde Park -
Mattapan - Ashmont

يمتد 24؛ ( الذي يعمل حاليا  )27في جميع األوقات ليحل محل  Ashmontإلى  Route 24يمتد 

Dedham Mallإلى 

24 (Fairmount Ave & 
Metropolitan Ave loop)

50 Readville - Fairmount - Hyde 
Park - Forest Hills

ويستمر حتى 24ليحل محل جزء من  Fairmount Aveإلى  Route 50يمتد المسار 

Wolcott Sqمزيد من توفر خدمة النقل في المساء وفي نهاية األسبوع وخدمة أبسط في ؛

ميل1/2االتجاهين؛ بعض المحطات تقع على مسافة تصل إلى 

26 (Norfolk Ave)26 Mattapan - Fields Corner يمتد المسارRoute 26  إلىFields Corner  عبرDorchester Centre،Bowdoin 
St،Geneva Aveيمتد إلى محطة ؛Mattapan Station

26 (Washington St)20 Ashmont - Fields Corner يستبدل المسار الجديدRoute 20  في شارع 26ويبسط مسارWashington St، ومسار

  Red Lineيزيد من نقاط الوصول إلى / ويحافظ  Neponset Aveفي 210، و 201/202
Fields Corner, Ashmontفي 

26 (Gallivan 
Blvd/Morton St)

21 Ashmont - Forest Hills المسارRoute 21  26ال زال كما هو ويوفر خدمة بديلة لـ

26 (Ashmont - Codman 
Sq)

20, T22, T23, 29 و 20توفر المساراتT22  وT23  26خدمة االستبدال لجزء من 29و

2724 Dedham Mall - Hyde Park -
Mattapan - Ashmont

يمتد 24؛ ( الذي يعمل حاليا  )27في جميع األوقات ليحل محل  Ashmontإلى  Route 24يمتد 

Dedham Mallإلى 

28 (Mattapan - Orange 
Line)

T28 Mattapan - Nubian -
Kenmore

 Longwoodعبر  Kenmoreإلى  Roxbury Crossingمن  Route T28يمتد المسار 
Medical Area  ؛ يبقي على نقطة الوصول  إلى 19، 8ويستبدلOrange Line  عند

Roxbury Crossing  بدال  منRuggles29يستبدل ؛

28 (Roxbury Crossing -
Ruggles)

T15, T23,  أوOrange Line استخدم المسارRoute T15, T23  أوOrange Line  من أجل الوصول إلى خدمة النقل لمنطقة

Ruggles 

29 (Franklin Field 
Housing)

29 Ashmont - Franklin Field يمتد المسارRoute 29 circulator  إلىAshmont  بدال  منMattapan  وRuggles،

وربما باستخدام حافالت أصغر نظرا  لضيق الشوارع 

29 (Blue Hill Ave)T28  Mattapan - Nubian -
Kenmore

 Longwoodعبر  Kenmoreإلى  Roxbury Crossingمن  Route T28يمتد المسار 
Medical Area  ؛ يبقي على نقطة الوصول  إلى 19، 8ويستبدلOrange Line  عند

Roxbury Crossing  بدال  منRuggles29يستبدل ؛

29 (Seaver St, 
Columbus Ave)

T22 Ashmont - LMA يمتد المسارRoute T22  منRoxbury Crossing  إلىLongwood Medical Area 
 Roxburyعند  Orange Lineيحافظ على نقطة الوصول إلى ؛Rugglesوال يخدم 

Crossing

3030  Mattapan - Forest Hills ظل المسارRoute 30  كما هو دون تغيير مع تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد في عطالت

نهاية األسبوع

31T31  Mattapan - Forest Hills المسارRoute T31 ومهو نفس المسار ويحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد العالية على مدار الي

33 (River St, Dedham 
Line - Mattapan)

24  Dedham Mall - Hyde Park -
Mattapan - Ashmont

يمتد 24؛ ( الذي يعمل حاليا  )27في جميع األوقات ليحل محل  Ashmontإلى  Route 24يمتد 

Dedham Mallإلى 

33 (W Milton St, 
Readville St south of 

River St)

40  Readville - Germantown -
West Roxbury - Forest Hills

 Margarettaوال يخدم 33ليحل محل جزء من  Wolcott Sqإلى  Route 40يمتد المسار 
Dr, Crowne Point Dr,  وGeorgetowne Pl 
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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 

Mattapanكيف ستتغير رحلتك في 

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

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

24  Dedham Mall - Hyde Park -
Mattapan - Ashmont  40أو-

Readville - Germantown - West 
Roxbury - Forest Hills

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

مسارات خدمة النقل

217217 Quincy - Milton - Ashmont يمتد المسارRoute 217  إلىNorth Quincy  وهو قيد التشغيل حاليا  212ويحل محل ،

240 (Avon Sq -
Ashmont)

240 Avon - Randolph - Milton -
Ashmont

ولكنه يخدم  Holbrook/Randolph Stationوال يخدم محطة  Route 240يختصر المسار 

Avon  بشكل دائم

240 
(Holbrook/Randolph/U

nion St)

238  Holbrook/Randolph -
Quincy Adams

240محل جزء من  Holbrook / Randolphإلى  Route 238يحل المسار 

245245  Quincy - Milton - Mattapan يظل المسارRoute 245  كما هو دون تغيير مع تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد خالل أيام

 Brookاألسبوع؛ خدمة جديدة في نهاية األسبوع الجديدة؛ وكما هو الوضع حاليا  ال توجد خدمة لـ 
Rd 
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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

 LMA, Kenmore, Fieldsنقاط وصول جديدة مباشرة إلى 
Corner  وDedham Mall.

اب خدمة محسنة ونقاط وصول أفضل للوجهات واألماكن التي تريد الذه

 Forest Hills, Milton, Roslindale, Nubian:إليها
Square وغيرها.

-بوعمنتصف النهار والمساء ونهاية األسخدمة أكثر كثافة خالل فترات 

.30و  Routes 14خاصة على المسارين 

 Longwood Medical Area (LMA)خدمة ترددية أسرع إلى 
على  Kenmoreو 

.الذي تم تمديدهRoute T28المسار 

 ,Forest Hillsخدمة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد أعلى بين  
Orange Line, Mattapan  وBlue Hill Ave  المسار على

Route T31.

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 

LMAخدمة ترددية أسرع إلى 

25%
المقترح

ألف 14
المقترح

2 3
اليوم المقترح

http://mbta.com/bnrd

