
تصميم شبكة الحافالت 

نقاط وصول : شبكة حافالت أفضل

جديدة، خدمة أكثر كثافة، زمن تقاطر

. ومعدالت تردد أكثر

.Walthamتعرف 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

Walthamكيف 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 ؛

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 

Walthamكيف ستتغير رحلتك في  

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

6161  Waltham - Watertown يمتد المسارRoute 61  إلىWest Newton  وWatertown Yard  عبر

Washington St  553/554/556/558ليحل محل

70 (Waltham - Central 
Sq )

T70  Waltham - Watertown -
Kendall

Kendallإلى  Central Sqمن  Route T70يمتد المسار 

70 (Market Place Drive 
- Waltham)

70  Market Place Drive -
Waltham - Watertown - Kendall

Kendallإلى  Central Sqمن  Route 70يمتد المسار 

70 (Cedarwood)70 Market Place Drive -
Waltham - Watertown - Kendall

Main Stعلى  Route 70ميل إلى المسار 1/4انتقل لمسافة تصل إلى 

70 (Central Sq -
University Park)

T70 Waltham - Watertown -
Kendall

T70/70ميل إلى 1/4انتقل لمسافة أقل من 

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

128Business Councilاستخدم خدمات 

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 

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

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 

Walthamكيف ستتغير رحلتك في  

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

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

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

.وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية

.خدمة أكثر كثافة في نهاية األسبوع

 Riverside, Belmontفي نهاية األسبوع إلى جديدة نقاط وصول 
.Arlingtonو 

 Brandeis/Roberts, Beaverإلى خدمة جديدة أيام األحد 
Street, Moody Street  وHigh Street.

اب خدمة محسنة ونقاط وصول أفضل للوجهات واألماكن التي تريد الذه

 ,Kendall Square, Copley Square, Newton:إليها
Arlington, Watertown وBelmont.

Downtownو  Back Bayنقطة وصول سريعة إلى كٍل من  
.Route 505المسار على 

نقطة وصول جديدة تتمتع بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية إلى  

Watertown, Allston, Central Square  و

Kendall/MIT  المسار علىRoute T70 الذي تم تمديده

.وتبسيطه
عدد من المسارات توفر خدمة بزمن تقاطر

دقيقة أو أقل15ومعدل تردد كل 

شخص إضافي من السكان يتوفر له 

خدمة ترددية أسرع إلى 

Kendall Square

ال األمي)زيادة في كثافة الخدمة أيام األحد % 

التي تقطعها المركبات وهي تحمل ركاب 

(يحققون إيرادات

آالف8
المقترح

260%
المقترح

0 1
اليوم المقترح

http://mbta.com/bnrd

