
Thiết Kế Lại Hệ Thống Xe Buýt

Một hệ thống xe buýt tốt hơn: 

kết nối mới, nhiều dịch vụ 

hơn và nhiều chuyến hơn.

Hãy xem điều này là gì ở Beverly, Danvers, 
Lynnfield, Marblehead, Peabody, Salem, 
và Swampscott.



Hệ thống, hiện nay



Đề Nghị của Chúng Tôi Có sẵn tất cả bản đồ chi 
tiết và đầy đủ kích cỡ tại: 

mbta.com/bnrd



Chuyến đi của quý vị thay đổi ra sao ở Beverly, Danvers, 
Lynnfield, Marblehead, Peabody, Salem, và Swampscott

Nếu quý vị hiện đang đi… Lộ trình mới của quý vị là… Có Gì Mới…

434 (Peabody Sq -
Washington St)

435  Salem Depot - Peabody -
Lynn

Hiện đang hoạt động; một số trạm cách đó hơn 1/2 dặm trên 
Lynnfield St ở South Peabody

434 (South Peabody - Lynn) 436  Liberty Tree Mall -
Lynnfield - Lynn

Hiện đang hoạt động; một số trạm cách đó hơn 1/2 dặm trên 
Lynnfield St ở South Peabody

435 (Salem - Central Sq, Lynn) 435 Salem Depot - Peabody -
Lynn

Lộ trình 435 nối dài đến Western Ave, thay cho Boston St.; 
không còn phục vụ Neptune Towers; lộ trình 435 hiện tại nối 
dài đến Salem, thay thế lộ trình 465; có nhiều chuyến hơn vào 
Chủ Nhật; có dịch vụ vào sáng sớm và khuya Chủ Nhật

435 (Neptune Towers) 131, 426, 442, 455 Đi tối đa 1/3 dặm là đến đường hành lang tần số cao, phục vụ 
cả ngày: Lynn Common (131/426) và Lynnway (442/455)

436 (Liberty Tree Mall -
Central Square, Lynn)

436 -Liberty Tree Mall -
Lynnfield - Lynn

Lộ trình 436 rút ngắn để không phục vụ Neptune Towers; có 
dịch vụ mới vào Chủ Nhật

436 (Neptune Towers) 131, 426, 442, 455 Đi tối đa 1/3 dặm là đến đường hành lang tần số cao, phục vụ 
cả ngày: Lynn Common (131/426) và Lynnway (442/455)

441 (Marblehead - Phillips 
Beach & New Ocean & 
Eastern Ave - Wonderland)

442 Marblehead - Swampscott -
Wonderland

Lộ trình 442 có nhiều chuyến hơn và thay thế lộ trình 441; rút 
ngắn lộ trình và không phục vụ Old Town Marblehead

441 (Old Town Marblehead 
north of Mugford St)

442  Marblehead - Swampscott 
- Wonderland

Đi tối đa 1/3 dặm đến lộ trình 442

441 (Phillips Beach - Vinnin Sq 
- Paradise Rd)

442  Marblehead - Swampscott 
- Wonderland hay 455 - Salem -
Swampscott - Wonderland

Đi đến lộ trình 442, 455, hoặc Commuter Rail ở Swampscott. 
Một số trạm cách hơn 1/2 dặm

441 (Central Sq, Lynn -
Wonderland)

442 Marblehead - Swampscott -
Wonderland hay 455 - Salem -
Swampscott - Wonderland

Lộ trình 442 và 455 kết hợp, cung cấp dịch vụ tần số cao, 
phục vụ cả ngày qua Lynnway

441 (Point of Pines) 442  Marblehead - Swampscott 
- Wonderland hay 455 - Salem -
Swampscott - Wonderland

Đi 1/4 dặm đến các trạm đề nghị trên North Shore Rd

442 (Marblehead -
Wonderland)

442  Marblehead - Swampscott 
- Wonderland

Lộ trình 442 có nhiều chuyến hơn và thay thế lộ trình 441; rút 
ngắn lộ trình và không phục vụ Old Town Marblehead

442 (Old Town Marblehead 
north of Mugford St)

442  Marblehead - Swampscott 
- Wonderland

Đi tối đa 1/3 dặm đến lộ trình 442

442 (Central Sq, Lynn -
Wonderland)

442 Marblehead - Swampscott -
Wonderland hay 455 - Salem -
Swampscott - Wonderland

Lộ trình 442 và 455 kết hợp, cung cấp dịch vụ tần số cao, 
phục vụ cả ngày qua 

Lộ Trình Hiện Tại

Lynnway

Tất cả các chi tiết có sẵn tại: mbta.com/bnrd

Các lộ trình có ký hiệu “T” ở phía trước số lộ trình sẽ có dịch vụ sau mỗi
15 phút hoặc nhanh hơn, 7 ngày một tuần, từ 5:00 sáng đến 1:00 khuya

mbta.com/bnrd


Chuyến đi của quý vị thay đổi ra sao ở Beverly, Danvers, 
Lynnfield, Marblehead, Peabody, Salem, và Swampscott

Lộ Trình Hiện Tại

Nếu quý vị hiện đang đi… Lộ trình mới của quý vị là… Có Gì Mới…

42 (Point of Pines)4 442 Marblehead - Swampscott -
Wonderland hay 455 - Salem -
Swampscott - Wonderland

Đi 1/4 dặm đến các trạm đề nghị trên North Shore Rd

50 (Salem - Wonderland)4 450 Salem - Lynn - Wonderland Tất cả dịch vụ đến Wonderland; có nhiều chuyến hơn vào tất 
cả các ngày và thay thế một phần lộ trình 455; rút ngắn lộ 
trình và không phục vụ đoạn từ Revere đến Haymarket

50 (McClellan4  Highway) T104, 119 hay 120 Đi tối đa 1/2 dặm đến lộ trình T104, 119 hoặc 120

50 (Boston)4 Các đường nối Blue Line, 
Commuter Rail

Dùng Blue Line đến lộ trình 450, hoặc Commuter Rail

51 (Beverly)4 451  Beverly Nối dài đến Beverly Depot và Bệnh 
phục vụ Salem Depot

Viện Beverly; không còn 

51 (Salem)4 Các đường nối của trạm và xe 
buýt Salem Commuter Rail

55 (Salem - Lynn,4  
onderland)W

455  Salem - Swampscott -
Wonderland

Lộ trình 455 rút ngắn và không phục vụ Shetland Park, nối dài 
qua Lynnway đến Wonderland thay vì qua Salem Turnpike; có 
nhiều chuyến hơn vào Chủ Nhật

55 (Lynn - Wonderland4  
estern Ave)W

via 450 Salem - Lynn - Wonderland Lộ trình 450 có nhiều chuyến hơn vào tất cả các 
thế một phần lộ trình 455, 456

ngày và thay 

56 (Salem - Western Ave)4 450 Salem - Lynn - Wonderland Lộ trình 450 có nhiều chuyến hơn vào tất cả các 
thế một phần lộ trình 455, 456

ngày và thay 

654 435 Salem 
Lynn

Depot - Peabody - Lộ trình 435 hiện tại nối dài đến Salem và tiếp tục thay thế lộ
trình 465

Các lộ trình có ký hiệu “T” ở phía trước số lộ trình sẽ có dịch vụ sau mỗi
15 phút hoặc nhanh hơn, 7 ngày một tuần, từ 5:00 sáng đến 1:00 khuya

Tất cả các chi tiết có sẵn tại: mbta.com/bnrd

mbta.com/bnrd


Điều này nghĩa là gì với quý vị

Nhưng chúng tôi không thể làm điều này nếu không có quý vị.

Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị tại mbta.com/bnrd

Nhiều dịch vụ hơn vào cuối tuần.

Đến những điểm đến chánh yếu dễ dàng hơn.

Dịch vụ đơn giản hơn.

Các lộ trình 435, 436, 442, 451, và 455 sẽ được
đơn giản hơn để chạy cùng lộ trình, phục vụ cả
ngày và mỗi ngày. Ít ngoại lệ, thay đổi và bớt phức
tạp hơn.

Có dịch vụ mới đến Market Street ở Lynnfield.

Có nhiều chuyến hơn đến Salem Depot từ Highland Ave, Peabody, và Danvers.

Có nhiều chuyến liên tục hơn trên lộ trình 442 ở Marblehead và Swampscott.

Có thêm dịch vụ mới vào buổi tối và Chủ Nhật
trên lộ trình 436.

Tăng % dịch vụ vào Chủ Nhật
(dặm xe có thu tiền)

# lộ trình có dịch vụ liên tục
7 ngày trong tuần

0 3
Ngày hôm 

nay
Đề nghị

Đề nghị

200%

http://mbta.com/bnrd



