
تصميم شبكة الحافالت 

شبكة حافالت أفضل: نقاط وصول 

جديدة، خدمة أكثر كثافة، زمن تقاطر

ومعدالت تردد أكثر. 

Avon, Braintree,  تعرف على ما يعنيه هذا في

South  و ,Brockton, Holbrook, Randolph
Weymouth.



الشبكة اليوم 



مقترحنا 
جميع التفاصيل والخرائط بالحجم 

الكامل متوفرة على الرابط:

mbta.com/bnrd

www.mbta.com/bnrd


Holbrook و Brockton و Braintree و Avon كيف ستتغير رحلتك في

South Weymouth و Randolph و

نقاط وصول جديدة

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

South Shore رمسالاطبريRoute 237   نيبديدجلاQuincy Center, Braintree    و 237 South Shore Plaza - Quincy Quincy Center, 
Plazaدحاألمياأمساءلانمر ختأمتوقتى حور،كبالاحباصلا         فيمةدخ؛ Braintree, South Shore 

Plaza

ً

mbta.com/bnrd :جميع التفاصيل متوفرة على الرابط

www.mbta.com/bnrd


Holbrook و Brockton و Braintree و Avon كيف ستتغير رحلتك في

South Weymouth و Randolph و

المسارات الحالية

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

ترحال   دحاألام يأدد رتلا خالل تعدالمور طلتقاا   نمزن حست عمو ه ماك   Route 225رمسالاظل 

Southern Artery/South St
225 Weymouth Landing -

Quincy Center
225 (Weymouth 

Landing - Quincy 
Center)

Quincy  لىإ دحاأل   مياأدة يدج مةدخ   Route 225  ىةافضإعمرييغتن ودو ه   ماك

Southern Arteryو  Scamemell St 
رمسالاظل  

 Ave نيب
225  Weymouth Landing -

Quincy Center
225 (Quincy Ave 

variant)

لخال ت؛بسلاي ليال  رثكأر ختأم  توقل  مةدخ  ميدقت  عم  رييغتون دو ه   ماك   Route 226رمسالاظل

دحاأل   مياأدة يدجمةدخ
226  Columbian Square -

Braintree
226

رطلتقاا   تعدالمو نمز نحست  Quincy ؛  Center نم  Braintree  الدب لىإ رمسالا  

  دحاأل

مدىليل قت

مياأددرتلا  
230 Montello - Holbrook -

Braintree
230 (Montello -

Braintree)

South Shore رمسالاطبريRoute 237   نيبديدجلاQuincy Center, Braintree    و

Plazaدحاألمياأمساءلانمر ختأمتوقتى حور،كبالاحباصلا         فيمةدخ؛
237  South Shore Plaza - Quincy 230 (Braintree - Quincy 

Center)

South Shore Plaza Braintree  ن م Route لىإ رمسالا  236 مدىليل قت  236  Braintree - Quincy 236 (Braintree - Quincy 
Center)

South Shore رمسالاطبريRoute 237   نيبديدجلاQuincy Center, Braintree    و

Plazaدحاألمياأمساءلانمر ختأمتوقتى حور،كبالاحباصلا         فيمةدخ؛
237 South Shore Plaza - Quincy 236 (South Shore Plaza 

- Braintree)

إلىدهايدمتوتلخدمااجميع     طيبست؛Quincy Adams إلى   Route 238رلمساادىميل لتق

 Randolph لكشب Holbrook /و أنمالدبمئادAvon Crawford Sq     حباصلا في مةدخ؛ 

ددرتلاتعدالمور طلتقاانمزن حستألحد؛امياأمساءلانمر ختأم         توقتى حور،كبالا

238  Holbrook/Randolph -
Quincy Adams

238 
(Holbrook/Randolph -

South Shore Plaza, 
Quincy Adams)

نمل يم  تارمسا  1/2 نعيد زتافة مس  لىع تحطاملاعض ب  ؛238و أ237و أ215   لىإقل تنا

مةدخلا

يلم  صفن طيحم في تمادخ  دجوت  ال  238 (Willard St, Centre 
St Quincy)

   South Shore Quincy Center, Braintreeو نيبديدجلا   Route 237رمسالاطبري

Plazaر طلتقاانمزن حستألحد؛امياأمساءلانمر ختأمتوقتى حور،كبالا         حباصلا فيمةدخ؛

  ددرتلاتعدالمو

237  South Shore Plaza - Quincy 238 (Quincy Adams -
Quincy Center)

نهكلو  Holbrook/Randolph Station  مدخي طةحمدم خي  Route الو    240رمسالارصتخي

Avon ئم اد كلبش
240 Avon - Randolph - Milton -

Ashmont
240 (Avon Sq -

Ashmont)

240 ن م زءج   Holbrook / حلم Randolph  Route لىإ رمسالاحل ي  238 238  Holbrook/Randolph -
Quincy Adams

240 
(Holbrook/Randolph/U

nion St)

ً

ً

ً

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

www.mbta.com/bnrd


ما يعنيه هذا بالنسبة لك...

خدمة أكثر كثافة في نهاية األسبوع.

المقترح

%20
% زيادة في كثافة الخدمة أيام األحد 

)األميال التي تقطعها المركبات وهي تحمل 

ركاب يحققون إيرادات(

خدمة أكثر كثافة أيام األحد.

Braintree و Columbian Square بين خدمة جديدة أيام األحد

.Route 226 على المسار

وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية.

المقترح

آالف 8
شخص إضافي من السكان يتوفر له 

خدمة ترددية أسرع إلى 

Quincy Center

خدمة محسنة ونقاط وصول أفضل للوجهات واألماكن التي تريد الذهاب 

Dorchester. وQuincy, Milton, :إليها

Red Line. اإلبقاء على نقاط الوصول إلى

.خدمة أبسط

اليوم المقترح

0 4
# مسارا بخدمة دائمة جميع أيام األسبوع

نفس الخدمة، على مدار اليوم، كل  ، و 240 238 ، 230 ، تقدم 226

يوم.  تقليل االستثناءات وحاالت التفاوت والتعقيدات.

ً

ولكن ال يمكننا القيام بذلك دون مساعدتك ومشاركتك معنا . 

mbta.com/bnrd شاركنا آرائك وتعليقاتك على الرابط

http://mbta.com/bnrd



