
تصميم شبكة الحافالت 

نقاط وصول : شبكة حافالت أفضل

جديدة، خدمة أكثر كثافة، زمن تقاطر

. ومعدالت تردد أكثر

و Brightonو Allstonتعرف على ما يعنيه هذا في 

Brookline North.



الشبكة اليوم 



مقترحنا 
جميع التفاصيل والخرائط بالحجم 

الكامل متوفرة على الرابط:

mbta.com/bnrd

mbta.com/bnrd


و ٍ Brighton و Allston كيف ستتغير رحلتك في كل من

Brookline North

نقاط وصول جديدة

…لياتلا كديدجلا ...و هاركسم ...لى إابهذا تنك  ذاإ 

-وم يلارادمى لع   

D St  حل يو

-يد دجلارمسالاطبري Route T12   يةلعادد رت   تالدعمور طن تقامزبع تمتييذلا

و Longwood Medical Area  Brooklineربع Village Seaport مع

   8نمزءجنهوكب ن جالىإ  CT3حلم

T12 Brookline Village - LMA -
Andrew - Downtown

Seaport, South Boston, 
Roxbury, Longwood 

Medical Area, Brookline

Oak Sq, Brighton  ىلإ دتميو  امود  Fields Cornerلىإ   Route T15رمسالاصلي 

Longwood Medical Area ربع  Center 
T15 Oak Square - LMA - Nubian 

- Kane Square
Fields Corner, Kane Sq, 

Uphams Corner, Dudley 
St, Nubian Sq, Ruggles, 

Longwood Medical 
Area, Brookline Village, 

Brighton Center, Oak 
Sq

- Forest Hillsرمساأيو هماك  Route T39رمسالاظل ي Brigham Circle   نمدتمي؛  

Brigham Circle لىإ،Union Sq Somerville  Central Sq Cambridge و

Porterدم خيال؛Brigham Circle - Copley   لىإولصوطة قنر وفينهكلوGreen    

 E في Brigham Circle Line91و 87و 47ن ماءزجأ  بدلتيس؛

T39 Porter - Central - LMA -
Forest Hills

Forest Hills, Jamaica 
Plain, Heath St Station, 

Brigham Circle, 
Longwood Medical 

Area, Landmark 
Center, BU Bridge, 

Cambridgeport, Central 
Sq, Inman, Union Sq, 

Porter Sq

ً

ً

mbta.com/bnrd :جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

mbta.com/bnrd


و ٍ Brighton و Allston كيف ستتغير رحلتك في كل من

Brookline North

المسارات الحالية

…لياتلا كديدجلا ...و هاركسم ...ايلاح  لقتست  تنك  ذاإ 

 47 حلمحل يووم يلا  رادملى ع يةلعادد رت  تعدالمو  رطن تقامزب   Route T39  مةدخ رمسالار وفي T39 Porter - Central - LMA -
Forest Hills

47 (Central - LMA)

ر وفي؛      Route 47رمسالاحلموم يلارادملى عيةلعادد رتتعدالمور طن تقامزبقل نتمادخحل ت

T15 لىإولصوطة قن Line   في Ruggles Orange،و ن مكلروفيمانيبT66 T28    طة قن

Roxbury Crossing دنع  إلىول صو Orange Line

T66 T15, T28, و أ 47 (LMA - Nubian )

 47 Broadway  حلمحل يل Nubian  لىإ Route ن م رمسالاتد مي  42 42 Forest Hills - Nubian -
Broadway

47 (Nubian - Broadway)

دحاأل   مويدة يدج مةدخ   عم و،ه  ماك    Route الزال رمسالا  51  51  Reservoir - Bellevue - Forest 
Hills

51

خرةتأملا   تقاواأل  خالل  ددرتلا تعدالمور طلتقاا   نمزن حست عم  وه   Route T57  ماك رمسالابظ  

يلللان م

T57  Watertown Square - Oak 
Square - Kenmore

57

Chestnut  نم  Langley اقالطنا Rd Newton  و Centre  Route لىإ رمسالاتد مي  60

Hill Mall
60  Newton Common -

Chestnut Hill - Brookline Village 
- Fenway

60

مةدخلاتد مت  خالل Brightonفي في   64 ـ باص خلارمسالار ييغتمت Faneuil St.  Route؛

University Parkدم خت الهانكل   Kendall / MITلىإع وبألسايةهان  

64  Oak Square - Kendall/MIT 64

رادملى عيةلعا    ددرتتدالعمور طتقان مزب    T15لالخنمايلاح   Route 65رلمساا خدمةمتت

Brighton Center  Oak Sq،لىإدتميووم يلا  فةضاإ؛Longwood  Medical Areaربع 

دحاأل   مياأدة يدجمةدخ

T15 Oak Square - LMA - Nubian 
- Kane Square

65

ط نقانميد زمر يوفتل   Route T66ـ باص خلارمسالار ييغتمت في شرةباملاصول ولا 

Longwood Medical Area
T66 Harvard - Allston - Nubian 66

 Kendall Central Sq لىإ Route ن م T70  رمسالاتد مي T70  Waltham - Watertown -
Kendall

70 (Waltham - Central 
Sq )

 Kendall Central Sq لىإ Route ن م رمسالاتد مي  70 70  Market Place Drive -
Waltham - Watertown - Kendall

70 (Market Place Drive 
- Waltham)

Main St Route لى ع رمسالا  70 لىإ   يلم  1/4 لىإ صلت  فةمسالقل تنا  70 Market Place Drive -
Waltham - Watertown - Kendall

70 (Cedarwood)

 T70/70 لىإميل   1/4 نم فةمسالقل تنا أقل  T70 Waltham - Watertown -
Kendall

70 (Central Sq -
University Park)

 86 نم ازءج   Harvard  لدبتسيو Sullivan  لىإ Route ر بع T109  رمسالاتد مي T109 Everett - Sullivan -
Harvard

86 (Sullivan Square -
Harvard)

ثيح تم  Sullivan، دم خي ال   Harvard - Reservoir؛ Route لىإ    86رمسالامدىليل قت

T109ـ بها لادبتاس
86  Reservoir - Allston -

Harvard
86 (Harvard -

Reservoir)

 503 Copley  حلمحل يل لىإ ليلحاا    Route دهادتما رمسالا  501 صلاوي  501 Brighton - Downtown 501

 503 Copley  حلمحل يل لىإ ليلحاا    Route دهادتما رمسالا  501 صلاوي  501 Brighton - Downtown 503

ً

ً

ً

ً

تتمتع المسارات )Routes( التي تحمل حرف "T" قبل رقم المسار بخدمة توفر زمن تقاطر ومعدل 

ص. ص إلى 01:00 دقيقة أو أقل طوال جميع أيام األسبوع من 05:00 تردد كل 15

mbta.com/bnrd :جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

mbta.com/bnrd


ٍ

ً

و  Brighton و Allston كيف ستتغير رحلتك في كل من

Brookline North

المسارات الحالية

…لياتلا كديدجلا ...و هاركسم ...ايلاح  لقتست  تنك  ذاإ 

دة في يدج مةدخ   عم  T101، مباسوم يلا  رادملى ع ددرتلا  تعدالمور طلتقاا   نمز نيحستو  مةدخلا 

ع وبألسا  

يةرقت

يةهان

T101 Medford - Sullivan -
Kendall

CT2 (Kendall - Sullivan)

دة يدج مةدخ   عم  T109، مباسوم يلا  رادملى ع ددرتلا  تعدالمور طلتقاا   نمز نيحستو  مةدخلايةرقت 

بوعألسا  يةهانفي

T109 Everett - Sullivan -
Harvard

CT2 (Union Square -
Sullivan)

دةيد ج خدمةلكذ في م، بماويلا في  رادملى ع  ددرتلا  تدالعمور طتقالا  

 

نمزنيوتحسلخدمةا   

نتقالاالمزلي؛ بوعألسا  

يةترق

يةهان

Green Line T39 و أ & Red Line; 
& T101

CT2 (Kendall - Union 
Square)

مةدخدم قيو Longwood قلنلا  Medical قة طنم لىإو  Kendall  Route 55لىإرمسالاتد مي 

عموم يلاالوط     بوعألسايةهاندة في يدجمةدخ 

55 Kendall - LMA CT2 (Kendall - LMA)

،Route T39  عم رمسالا  مباسوم يلا الوط  ددرتلا  تعدالمور طلتقاا  نمز 

بوعألسا  

نيحستومةدخلا  

يةهان  دة فييدج

يةرقت

مةدخ

T39 Porter - Central - LMA -
Forest Hills

CT2 (BU Bridge - LMA)

،Route T12  عم رمسالا  مباسوم يلا الوط  ددرتلا  تعدالمور طلتقاا  نمز 

بوعألسا  

نيحستومةدخلا  

يةهان  دة فييدج

يةرقت

مةدخ

T12 Brookline Village - LMA -
Andrew - Seaport

CT3 (Andrew - LMA)

تتمتع المسارات )Routes( التي تحمل حرف "T" قبل رقم المسار بخدمة توفر زمن تقاطر ومعدل 

ص. ص إلى 01:00 دقيقة أو أقل طوال جميع أيام األسبوع من 05:00 تردد كل 15

mbta.com/bnrd :جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

mbta.com/bnrd


ما يعنيه هذا بالنسبة لك...

خدمة بزمن تقاطر ومعدالت تردد عالية . 

اليوم المقترح

2 6
# من المسارات توفر خدمة بزمن تقاطر

دقيقة أو أقل  ومعدل تردد كل 15

التي توفر زمن تقاطر أفضل ومعدالت تردد عالية ما  تشمل الخدمات الجديدة

يلي:  

Central Square,  إلى Western Ave, Allston •

Red Line. وKendall Square 

Washington  وOak Square, Brighton Center •

Longwood Medical Area  إلى Street, Brookline
 ,Ruggles, Orange Line ,(LMA)ومناطق أخرى.

خدمة أكثر كثافة.  بكل تأكيد . 

المقترح

%60
% زيادة في كثافة الخدمة )األميال التي 

تقطعها المركبات وهي تحمل ركاب 

يحققون إيرادات(

ونهاية  خدمات أكثر كثافة خالل فترات منتصف النهار، والمساء 

األسبوع.  

Washington Street.  في خدمة جديدة أيام األحد

Brookline.

وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية. 

المقترح

ألف  63
شخص إضافي من السكان يتوفر له 

LMA خدمة ترددية أسرع إلى

خدمة محسنة ونقاط وصول أفضل للوجهات واألماكن التي تريد الذهاب 

LMA, Kendall Square, Union Square  :إليها

(Somerville), Cambridge, Newton Centre, 
Red Lines. وSilver, Orange,  وWatertown 

ولكن ال يمكننا القيام بذلك دون مساعدتك ومشاركتك معنا . 

mbta.com/bnrd شاركنا آرائك وتعليقاتك على الرابط

http://mbta.com/bnrd



