
تصميم شبكة الحافالت 

شبكة حافالت أفضل: نقاط وصول 

جديدة، خدمة أكثر كثافة، زمن تقاطر

ومعدالت تردد أكثر . 

Hyde Park. تعرف على ما يعنيه هذا في



الشبكة اليوم 



مقترحنا 
جميع التفاصيل والخرائط بالحجم 

الكامل متوفرة على الرابط:

mbta.com/bnrd

mbta.com/bnrd


Hyde Park كيف ستتغير رحلتك في

المسارات الحالية

…اليكالتد ديالج ...هو ركمسا  ...ايلاح  لقتست  تنك  اذإ 

  Blue Hill عبرمرستوي Hyde Park Ave Cleary Sq Route 14عبر إلى  المسار تديم
Ave ليحل  نمالدبWarren St 45 محل  طرقازمن التسن حي؛Nubian  Sq إلىدىيل المقل ت؛ 

 األحديومديدةج    مة خديوم؛ الر على مدااليةالعددر التتدالمعو

14 Cleary Sq - American Legion 
Hwy - Nubian

14 (Hyde Park Ave -
Grove Hall)

 Warren St في  T28 14محل Routes T23   و اران المسيحل  T28 T23 أو 14 (Grove Hall - Nubian)

  ددترتال ومعدطرقا ت بزمنعتمت ت التيارات المس منيد العد إلىوصول لليلم  1/4تناهزفة لمسانتقلا

38 إلى أو،أو  فيوم الي على مدارعالية Huntington Ave Center St  النقل جل خدمة أمن 

Nubianإلى 

 T22, T39, Green Line E, 38أو 14 (Heath St)

Orange  إلىNubian Route 38  إلى وصول الطةقى ن علقييبو41 محلليحل 

Jackson Square نمالدب Forest Hills  

 المسار تديم

Line  عند
38 West Roxbury - Jackson 

Square - Nubian
14 (Nubian - Jackson 

Sq)

Route 30 وعسب األ نهاية عطالتفي - Mattapan 30 للمسار دد الترالت ومعدطرقازمن التسن حت Forest Hills 14 (Roslindale - Hyde 
Park Ave)

ايلاح  تديم 24؛ (   لمعي   ( يذلا27 إلى   Route 24 ليحلقاتألو اع جميفي Ashmont محل

Dedham Mall
تديم

إلى 
24 Dedham Mall - Hyde Park -

Mattapan - Ashmont
24 (Hyde Park -

Mattapan)

تى ح مرستوي   24جزء منمحلليحل  Fairmount Aveإلى Route 50 المسار تديم

Wolcott Sqأبسط في وخدمةوعسب األ نهاية المساء وفيقل فية الن خدمفرتو منيدمز؛   

يلم1/2  إلى تصلافة  مسع علىق تطاتح المبعضين؛هجاالتا

50 Readville - Fairmount - Hyde 
Park - Forest Hills

24 (Fairmount Ave & 
Metropolitan Ave loop)

   / كرا  البح الصبا فيدد الترتدال ومعطرقازمن الت Route T32 المسار ظل تحسنع ميير تغدون 

خر الليلوآ
T32  Hyde Park - Forest Hills 32

ايلاح  تديم 24؛ (   لمعي   ( يذلا27 إلى   Route 24 ليحلقاتألو اع جميفي Ashmont محل

Dedham Mall
تديم

إلى 
24  Dedham Mall - Hyde Park -

Mattapan - Ashmont
33 (River St, Dedham 

Line - Mattapan)

Margaretta  دمخ يوال  33 محلليحل   Wolcott Sqإلى Route 40 المسار تديم جزء من

 ,Georgetowne Pl Dr, Crowne Point Drو 
40  Readville - Germantown -

West Roxbury - Forest Hills
33 (W Milton St, 

Readville St south of 
River St)

1/2 من يلم عن د تزي فةحطات على مساض الم؛ تقع بع40أو  Route 24 المسار  إلىنتقلا 

 النقل خدمةاراتمس
24  Dedham Mall - Hyde Park -

-40أو  Mattapan - Ashmont 
Readville - Germantown - West 

Roxbury - Forest Hills

33 (Reservation Rd, 
Turtle Pond Parkway, 
Alwin St, Readville St)

Legacy Place Route 34  إلى - Legacy Place  34 المسار تديم Forest Hills 34

Wolcott المسار تديم Route 50 إلىFairmount Ave  إلى تدويم   24جزء منمحلليحل 

Sqينهجاالت ا أبسط في وخدمةوعسب األ نهاية وفي المساء في النقل خدمةفريو؛ 
50  Readville - Fairmount -

Hyde Park - Forest Hills
50

 

ً

ً

ً

ً

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 أكثر كثافة. بكل تأكيد.

المقترح

%20
% زيادة في كثافة الخدمة )األميال التي

تقطعها المركبات وهي تحمل ركاب يحققون 

إيرادات(

ونهاية  خدمة أكثر كثافة خالل فترات منتصف النهار، والمساء 

األسبوع.

وصول أفضل إلى الوجهات الرئيسية.

المقترح

ألف  15
شخص إضافي من السكان يتوفر له خدمة

Ashmont ترددية أسرع إلى

خدمة محسنة ونقاط وصول أفضل للوجهات واألماكن التي تريد الذهاب 

إليها: Dedham, Dorchester, Roslindaleو 

Mattapan.

.خدمة أبسط

اليوم المقترح

0 7
عدد المسارات بخدمة دائمة جميع أيام األسبوع

مسارات أكثر تقدم نفس الخدمة على مدار اليوم، كل 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

