
سيُغلق قطار الخط البرتقايل من

18 أغسطس إىل 19 سبتمبر
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ستتوفر خدمة حافالت عىل امتداد الخط البرتقايل بين المحطتين Forest Hills  و  Back Bay/Copley وبين المحطتين

.Copley  و  Government Center استخدم الخط األخضر بين المحطتين .State/Government Center  و  Oak Grove
ً ستصل الحافالت مرة كل 45 ثانية يف ساعات الذروة يف حركة المرور. خذ يف حسابك أن النقل بالحافالت يستغرق وقتا

أطول من النقل بقطار الخط البرتقايل العادي.
ً ستكون جميع الحافالت مجهزة لنقل الركاب ذوي اإلعاقة التزاماً بالقانون. ستكون بعض الحافالت واطية االرتفاع تسهيال

للركوب والنزول، ولكن أغلب الحافالت سيكون لها مصعد خليف لذلك الغرض. هناك سيارات إضافية مجهزة للكرايس

المتحركة يمكن استخدامها عند الطلب.

(BLUEBIKES) ء�
�
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أثناء إغالق الخط البرتقايل، سيتم توفير تذكرة مجانية الستخدام الدراجات الزرقاء (BLUEBIKES) لمدة 30 يوم.  يمكن

استخدام التذكرة لعدد غير محدود من الرحالت اليت ال تستغرق الرحلة الواحد فيها أكثر من 45 دقيقة بدون تكلفة.

نضمن لكم وجود هذه الدراجات و أماكن ركن لها يف عدة محطات. يمكن التسجيل عىل موقع bluebikes.com أو عن

طريق التطبيق عىل الهاتف المحمول.

قم بزيارة bluebikes.com لرؤية خارطة المحطات للدراجات.
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إن استطعت، نرجو عدم التنقل بالسيارة خالل هذه الفترة. نتوقع أن يؤثر إغالق الخط البرتقايل عىل شبكة المرور يف مستوى

المنطقة. عندما تختار البقاء يف المنزل أو التنقل بالميش، أو ركوب الدراجة، أو استخدام النقل العام، فإنك تساعد عىل

تخفيف ازدحام الشوارع وتسهيل المرور للذين يضطرون استخدام السيارة و مستجييب الطوارئ.

قم بزيارة boston.gov/orange-line للحصول عىل أحدث األخبار!

(ARABIC) العربية



(ARABIC) العربية
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 يمكن ألي شخص ركوب قطار السكك الحديدية بشكل مجاين من المحطات المتواجدة داخل نطاق مدينة بوسطن أثناء

     (CharlieCard or CharlieTicket) فترة إغالق الخط البرتقايل. يجب إظهار بطاقة أو تذكرة النقل العام 

لموظف القطار من أجل الركوب. ليس من الضروري أن يكون لديك رصيد يف البطاقة، وال تحتاج إىل شراء تذكرة قطار.

 هذا ينطبق عىل جميع المحطات داخل المناطق (A, 1, 2خارج المدينة أيضاً. للحصول عىل الخرائط و الجداول (1، 

  .mbta.com/commuter-rail قم بزيارة

يمكن الحصول عىل بطاقات النقل العام (CharlieCards) بشكل مجاين يف كل فروع مكتبة بوسطن العامة و أيضاً يف قاعة

البلدية يف الدور األريض. قم بزيارة boston.gov/orange-line للحصول عىل أحدث المعلومات بخصوص أماكن توفر

بطاقات النقل المجانية.

South Station و ,Ruggles, Back Bay إىل Forest Hills من محطة

South Station و Back Bay أو Forest Hills إىل Ruggles من محطة

South Station أو Forest Hills و Ruggles إىل Back Bay من محطة

North Station و Malden Center إىل Oak Grove من محطة

Oak Grove و Malden Center إىل North Station من محطة

يمكن ركوب قطار السكك الحديدية يف أي من محطات الخط البرتقايل التالية:

قطارات السكة الحديدية اليت تخدم كل من Needham و Providence/Stoughton و Franklin/Foxborough تمر

بمحطات عىل امتداد الخط البرتقايل. لمعلومات عن التسهيالت لذوي اإلعاقة يف قطار السكك قم بزيارة:

.mbta.com/accessibility/commuter-rail-guide

 

سيُغلق قطار الخط البرتقايل من

18 أغسطس إىل 19 سبتمبر

� �� ��
�� ��

����
�

� ��� ���� � ���� ���� �ء ٕ��� �� ��
ٔ
� �

�
� ���� ����� ��

��

قم بزيارة boston.gov/orange-line للحصول عىل أحدث األخبار!

أكمل في الصفحة التالية

https://www.mbta.com/accessibility/commuter-rail-guide



