
تصميم شبكة الحافالت 

نقاط وصول : شبكة حافالت أفضل

جديدة، خدمة أكثر كثافة، زمن تقاطر

. ومعدالت تردد أكثر

.Newtonتعرف 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

Newtonكيف ستتغير رحلتك في 

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

Riverside, Lasell, 
Roberts, Brandeis, 

Waltham Center

53  Waltham - Brandeis -
Riverside

تم ؛Riversideفي   Green Line Dويمتد إلى 553الجديد يحل محل  Route 53المسار 

تحسين زمن التقاطر ومعدالت التردد يوم السبت؛ خدمة جديدة يوم األحد 

Riverside, Auburndale, 
Waltham Center, 

Bentley, Waverley, 
Belmont Center, 
Arlington Center

54  Arlington - Waltham -
Riverside

 Green Lineويمتد إلى 558، 554، 505، 67الجديد أجزاء من  Route 54يستبدل المسار 
D  فيRiverside  وال يخدم وسط مدينةBostonيمتد من ؛Waverley  إلىBelmont 

Center  وArlington Centerخدمة جديدة في نهاية األسبوع ؛

North Waltham, 
Waltham Center, West 

Newton, Newton 
Corner, Watertown 

Yard

61  Waltham - Watertown يمتد المسارRoute 61  إلىWest Newton  وWatertown Yard  عبر

Washington St  553/554/556/558ليحل محل
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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 

Newtonكيف ستتغير رحلتك في 

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

52 (Watertown - VFW 
Parkway & Spring St -

Charles River Loop)

52  Charles River Loop -
Newton Center - Watertown

؛ خدمة جديدة في نهاية األسبوع 37ليحل محل  Lagrange Stإلى  Route 52يمتد المسار 

52 (VFW Parkway -
Spring St)

52  Charles River Loop -
Newton Center - Watertown

من 36، 35، أو استخدم 37ليحل محل  Lagrange Stإلى  Route 52يمتد المسار 

Centre St للحصول على خدمة نقل بزمن تقاطر ومعدالت تردد  أعلى

52 (Charles River Loop 
- Dedham Mall)

36  Dedham Mall - VA Hospital -
Forest Hills

أو Millennium Parkوال يخدم VAعبر مستشفى Dedham Mallإلى 36يمتد المسار 

Rivermoor Industrial Park

57T57  Watertown Square - Oak 
Square - Kenmore

كما هو مع تحسن زمن التقاطر ومعدالت التردد خالل األوقات المتأخرة  Route T57ظب المسار 

من الليل

59 (Needham -
Watertown via 

Needham St)

59  Needham Junction -
Newton Highlands - Watertown 

Square

تحسن ؛Eliot Stعلى مدار اليوم لكنه ال يخدم  Needham Stإلى  Route 59يصل المسار 

زمن التقاطر ومعدالت التردد في نهاية األسبوع وأوقات المساء المتأخرة

59 (Eliot St / Lincoln St)Green Line D  انتقل إلى المسار 59أوRoute 59  أوGreen Line D1/2بعض المحطات على مسافة تزيد عن ؛

ميل

6060  Newton Common -
Chestnut Hill - Brookline Village 

- Fenway

 Chestnutانطالقاً من  Langley Rdو  Newton Centreإلى  Route 60يمتد المسار 
Hill Mall

65T15 Oak Square - LMA - Nubian 
- Kane Square

بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية على مدار  T15حالياً من خالل  Route 65تتم خدمة المسار 

إضافة ؛Longwood Medical Areaعبر  Oak Sq،Brighton Centerاليوم ويمتد إلى 

خدمة جديدة أيام األحد 

، أو 70ميل إلى 1/2دائماً؛ انتقل لمسافة تزيد عن  Route 170أصبح التعليق الحالي للمسار ال توجد خدمات في محيط نصف ميل170

128Business Councilاستخدم خدمات 

501501 Brighton - Downtown يواصل المسارRoute 501  امتداده الحالي  إلىCopley  503ليحل محل

502504  Watertown - Downtown يواصل المسارRoute 504  امتداده الحالي  إلىCopley  502ليحل محل

503501 Brighton - Downtown يواصل المسارRoute 501  امتداده الحالي  إلىCopley  503ليحل محل

504504  Watertown - Downtown يواصل المسارRoute 504  امتداده الحالي  إلىCopley  502ليحل محل

505 (Waltham Center -
River St)

505 Waltham - Watertown -
Boston

 Newton Cornerو  Washington Stو  River Stإلى  Route 505يمتد المسار 
 Lexington؛ تم تقليل المدى بحيث ال يخدم  558، 556، 554، 554ويحل محل جزء من 

St  وأجزاء منWest Newtonيمتد إلى ؛Back Bay/Copley  إلى /منFinancial 
District

505 (Lexington St)54 Arlington - Waltham -
Riverside

 Green Lineويمتد إلى 558، 554، 505، 67الجديد أجزاء من  Route 54يستبدل المسار 
D  عندRiverside, Waverley, Belmont Center وArlington Centerخدمة ؛

جديدة في نهاية األسبوع 

505 (Commonwealth 
Ave & Washington St)

505, Auburndale,  أوWest 
Newton Commuter Rail

بعض المناطق تبعد   .Commuter Railأو  ,Routes 53, 54, 505انتقل إلى المسارات 

ميل عن الخدمة 1/2بمسافة أكبر من 
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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 

Newtonكيف ستتغير رحلتك في 

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

553 (Roberts -
Waltham Center)

53 Waltham - Brandeis -
Riverside

تم ؛Riversideفي   Green Line Dويمتد إلى 553الجديد يحل محل  Route 53المسار 

تحسين زمن التقاطر ومعدالت التردد يوم السبت؛ خدمة جديدة يوم األحد 

553 (Waltham Center -
Boston)

505 Waltham - Watertown -
Boston

 Newton Cornerو  Washington Stو  River Stإلى  Route 505يمتد المسار 
 Lexington؛ تم تقليل المدى بحيث ال يخدم  558، 556، 554، 554ويحل محل جزء من 

St  وأجزاء منWest Newtonيمتد إلى ؛Back Bay/Copley  إلى /منFinancial 
District

554 (Waverley - Moody 
St)

54 Arlington - Waltham -
Riverside

 Green Lineويمتد إلى 558، 554، 505، 67الجديد أجزاء من  Route 54يستبدل المسار 
D  فيRiverside  وال يخدم وسط مدينةBostonيمتد من ؛Waverley  إلىBelmont 

Center  وArlington Centerخدمة جديدة في نهاية األسبوع ؛

554 (River St - Boston)505 Waltham - Watertown -
Boston

 Newton Cornerو  Washington Stو  River Stإلى  Route 505يمتد المسار 
 Lexington؛ تم تقليل المدى بحيث ال يخدم  558، 556، 554، 554ويحل محل جزء من 

St  وأجزاء منWest Newtonيمتد إلى ؛Back Bay/Copley  إلى /منFinancial 
District

554 (Forest St, Trapelo 
Rd, Waverley Oaks Rd)

54  Arlington - Waltham -
Riverside

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

556 (Waltham -
Watertown)

61 Waltham - Watertown يمتد المسارRoute 61  إلىWest Newton  وWatertown Yard  عبر

Washington St  553/554/556/558ليحل محل

556 (Waltham 
Highlands, Crafts St)

61 Waltham - Watertown ميل إلى المسار 1/2انتقل لمسافة تصل إلىRoute 61

558 (Riverside -
Waltham)

54 Arlington - Waltham -
Riverside

 Green Lineويمتد إلى 558، 554، 505، 67الجديد أجزاء من  Route 54يستبدل المسار 
D  فيRiverside  وال يخدم وسط مدينةBostonيمتد من ؛Waverley  إلىBelmont 

Center  وArlington Centerخدمة جديدة في نهاية األسبوع ؛

558 (River St, Pleasant 
St)

T70 Waltham - Watertown -
Kendall

الذي يتمتع بزمن تقاطر  Route T70ميل للوصول إلى المسار 1/2انتقل لمسافة تصل إلى 

:ومعدالت تردد عالية على مدار اليوم

558 (Nonantum)59 Needham Junction - Newton 
Highlands - Watertown Square

الذي يوفر زمن التقاطر ومعدالت تردد  Route 59ميل إلى المسار 1/2انتقل لمسافة تصل إلى 

أفضل في نهاية األسبوع وأوقات المساء المتأخرة
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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 أكثر كثافة في نهاية األسبوع

.وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية

.خدمة أبسط

تقليل . مسارات أكثر تقدم نفس الخدمة على مدار اليوم، كل يوم

.االستثناءات وحاالت التفاوت والتعقيدات

 ,Arlington, Belmontنقاط وصول على مدار األسبوع إلى 
Dedham, Needham, Riverside, Waltham  و

Watertown.

 Arlington, Chestnut Hillنقاط وصول جديدة مباشرة إلى  
Mall, Longwood Medical Area   وBrandeis.

على  Downtownو both Back Bayنقاط وصول سريعة إلى 

.  505و Routes 501, 504المسارات 

.Route 52المسار خدمة جديدة في نهاية األسبوع على 

 ,West Newton, Auburndaleخدمة جديدة أيام األحد إلى 
Waltham  وRiverside المسارات علىRoutes 53, 54 

.61و 

.Route 59المسار خدمة مسائية جديدة على 
ال األمي)زيادة في كثافة الخدمة أيام األحد % 

التي تقطعها المركبات وهي تحمل ركاب 

(يحققون إيرادات

شخص إضافي من السكان يتوفر له 

خدمة ترددية أسرع إلى  

Watertown Square

ععدد المسارات بخدمة دائمة جميع أيام األسبو

ألف15
المقترح

1 6
اليوم المقترح

المقترح

240%

http://mbta.com/bnrd

