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 كومنولث ماساتشوستس
ENERGY FACILITIES SITING BOARD 

 
 إخطار الُحكم 

 بجلسة استماع قضائیة و
 

 Eversource Energy ،EFSB 22-01طلب شھادة محطة شرق بوسطن الفرعیة من 
 

(یُشـــــار إلیـھا فیـما یلي بــــــــــ:  d/b/a Eversource Energyتم بموـجب ـھذا اإلخـطار تـقدیم شـــــرـكة نســــــتار إلكترـیك 
 "Eversource " أو "الشـــــرـكة") طـلب إلى مجلس اإلدارة في منشـــــآت الـطاـقة ("مجلس اإلدارة" أو "EFSB  بموـجب ،("

مین ۱٦٤الباب  القانون العام، ھادة األثر البیئي والمصـلحة العامة س، عریضـة أولیة وطلب ال٦۹۰-ك۹٦، القـس حصـول على ـش
ــ   ــ: "الشھادة") لـــ تصریًحا محلیًا وعلى مستوى الوالیة إلنشاء وتشغیل محطة  15إلصدار  -  EFSB(یُشار إلیھا فیما یلي بـــ

ــ: "المحطة الفرعیة"). تمت الموافقة على المحطة الفرعیة في   فرعیة كھربائیة جدیدة في شرق بوسطن (یُشار إلیھا فیما یلي بـ
ــت ایجل    2017عام   ــتیك ایسـ ــروع موثوقیة میسـ ــ: "الم -كجزء من مشـ ــار إلیھا فیما یلي بــــــ ــي (یُشـ ــیلسـ ــروع" تشـ  في   شـ

  (“Eversource 2017”). 154 (2017)-153/14-04/D.P.U. 14-14-EFSBEversource Energy  وافق
  400قدًما إلى الغرب من الموقع األصـلي الُمعتمد في    190على بعد   2021مجلس اإلدارة على نقل المحطة الفرعیة في عام  

  Eversource Energy  ,154A-153A/14-04A/D.P.U. 14 41-EFSBفي   ،شــارع كوندور في شــرق بوســطن
)2021(  Eversource   2021(”، اء  ال  اإللكترونـیةمجلس اإلدارة    صـــــفـحة معلوـماتـیة لـھذا اإلجراء وســـــتقوم بتـحدیثـھا أثـن

 .eagle-details/east-https://mass.gov/infocertificate-اإلجراء: 
 

 
 تواریخ ھامة:

 
سیُجري مجلس اإلدارة جلسة استماع عن بُعد للتعلیق العام بشأن المشروع عبر برنامج  :2022مارس   30األربعاء، 
Zoom  6:00في الساعة  2022مارس  31مساًء، وإذا لزم األمر، یستأنف الجلسة یوم الخمیس   6:00في الساعة  
یمكن للحضور المشاركة بالنقر فوق (أو إدخال) الرابط التالي:   مساًء.  

https://us06web.zoom.us/j/82397324201 .ال یلزم    من الكمبیوتر أو الھاتف الذكي أو الكمبیوتر اللوحي
غیر  ) 8656-558 (646( بالنسبة للمشاركة الصوتیة فقط، یمكن للحضور االتصال على الرقم   تنزیل أي برامج مسبقًا.

سیتم تقدیم خدمات الترجمة الفوریة من اإلنجلیزیة إلى اإلسبانیة ، 82397324201 االجتماع:ثم إدخال معّرف  مجاني)
لسماع الترجمة   )اإلنجلیزیة أو اإلسبانیة(لة یجب على جمیع الحاضرین اختیار اللغة المفض. ومن اإلسبانیة إلى اإلنجلیزیة

سیتم نشر تسجیل لجلسة   . ثم اختر اللغة المفضلة. اضغط أیقونة الكرة األرضیة  )حسب الحاجة(الفوریة إلى تلك اللغة 
   بعد جلسة االستماع. الخاصة باإلدارة   YouTubeقناة االستماع للتعلیقات العامة على 

 
أثناء جلسة االستماع العامة للتعلیق، فیُرجى التسجیل عبر  Zoomإذا كنت تنوي التعلیق عبر 2022:  مارس  29الثالثاء، 

اسمك وعنوان بریدك اإللكتروني وعنوانك البریدي بحلول  مع ذكر geneen.bartley@mass.govالبرید اإللكتروني 
باسمك  3529-305 (617إذا كنت تتوقع التعلیق عبر الھاتف، فیُرجى ترك رسالة برید صوتي على الرقم (  .مارس 29

االستماع للتعلیق العام وفقًا قد یُسمح بتعلیقات إضافیة أثناء جلسة   الكامل ورقم ھاتفك والعنوان البریدي بحلول ھذا التاریخ.
   لتقدیر الرئیس.

 
) یجب على األفراد أو المؤسسات التي تسعى إلى المشاركة في اإلجراءات باعتبارھا ُمدخالً 1( :2022أبریل  19الثالثاء، 

اغبین في  ) یجب على األشخاص الر2، باتباع التعلیمات الموضحة أدناه؛ و(EFSBأو مشارًكا محدوًدا تقدیم التماس إلى 
تساعد تعلیقاتك الكتابیة على إبالغ مجلس اإلدارة   .أبریل 19بحلول  EFSBتقدیم تعلیقات مكتوبة تقدیم تعلیقات إلى 

   بالمخاوف العامة بشأن طلب الشھادة والقضایا المھمة التي یجب مراجعتھا في اإلجراء.
، تلقائیًا نفس الوضع في  Eversource 2021أو  Eversource 2017یُمنح المتدخلون أو المشاركون المحدودون في 

یجب أن تفي التماسات التدخل أو المشاركة بالتوقیت والمتطلبات الموضوعیة   ھذه الدعوى دون الحاجة إلى التماس جدید.
علیھا  ، القواعد اإلجرائیة لمجلس اإلدارة، والتي یمكن العثور1.05من قانون لوائح والیة ماساتشوستس الفقرة  980للقسم 

https://mass.gov/info-details/east-eagle-certificate
https://mass.gov/info-details/east-eagle-certificate
https://mass.gov/info-details/east-eagle-certificate
https://us06web.zoom.us/j/82397324201
https://www.youtube.com/channel/UCklPj6xxSKww-Kr26lEZVTA
mailto:geneen.bartley@mass.gov
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in-intervene-to-petition-a-to/file-https://www.mass.gov/how-على الموقع اإللكتروني لمجلس اإلدارة: 
.  case-siting-dpu-or-efsb-anمجلس اإلدارة 1لتدخل أو المشاركة والتعلیقات الكتابیة مع: (یجب تقدیم التماسات ا (

؛  dpu.efiling@mass.govفي شكل إلكتروني، عن طریق البرید اإللكتروني المرفق إلى 
  drosen@keeganwerlin.comعبر   Eversource) محامي 2؛ و(donna.sharkey@mass.govو
EFSB 22-) رقم سجل الدعوى (1ص البرید اإللكتروني: (یجب أن یحدد نckeuthen@keeganwerlin.com  .و

كما یجب أن یتضمن اإلیداع اإللكتروني االسم   ) وصف موجز للمستند.3) اسم الشخص أو جھة مقدم الطلب؛ و(2)؛ و(01
والمسمى الوظیفي ورقم الھاتف وعنوان البرید اإللكتروني للشخص الذي یجب االتصال بھ في حالة وجود أسئلة حول  

 اإلیداع.
 

: سیُجري مجلس اإلدارة جلسة استماع مبدئیة عن بُعد لمراجعة االلتماس األولي والطلب المقدم من  2022مایو   17الثالثاء 
Eversource ، صباًحا، عبر االتصال المرئي من خالل برنامج  10:00بدًءا من الساعةZoom  . سیتم نشر تفاصیل

 قبل جلسة االستماع. EFSBه على صفحة الموقع اإللكتروني الخاصة بمعلومات عرض أو المشاركة في جلسة االستماع ھذ
 

 ءالسيإشعارات الطقس 
 

عبر   Zoomفي حالة وجود طقس سيء، سیتم اإلعالن عن أي تأجیل عبر رابط تطبیق برنامج 
https://us06web.zoom.us/j/82397324201  وعلى موقعEFSB في حالة الطقس السئ في یوم    اإللكتروني

مارس   31الخمیس الموافق ، سیُجري مجلس اإلدارة جلسة استماع للتعلیقات العامة یوم 2022مارس   30األربعاء الموافق 
 .مساءً   6:00الساعة ، 2022

 
 اختصاصات مجلس اإلدارة 

 
فبرایر   16، والذي تم تقدیمھما معًا في Eversourceفي ھذا الحكم، سیراجع المجلس االلتماس األولي والطلب المقدم من 

) قبول االلتماس 1، أصدر رئیس مجلس إدارة الجلسة قراًرا ینص على أن مجلس الجلسة: ( 2022فبرایر  23في   .2022
) 3مع الطلب؛ و( Eversource) دمج االلتماس األولي لشركة 2للحصول على شھادة؛ و(  Eversourceاألولیة لشركة 

) یحكم على االلتماس األولي والطلب المقدم من شركة  4تأجیل قراًرا بشأن األسس الموضوعیة للدعوى األولیة؛ و(
Eversource   .في نفس الوقت 

 
 Eversourceطلوبة من قبل التصاریح الم

 
، یلزم الحصول على تصدیق المجلس إلنشاء المشروع وتشغیلھ على النحو الذي وافق علیھ المجلس  Eversourceوفقًا لـ 
أن معالجة ومنح العدید من تصاریح وموافقات مدینة بوسطن و/أو اشتراطھا قد تم تأخیرھا  Eversourceتؤكد   سابقًا.

طلب الشركة للحصول على الموافقات والتصاریح التالیة الالزمة للمشروع في شكل شھادة صادرة   یسعى  بشكل غیر مبرر.
 عن المجلس. 

 
قدم من المتنزه أو طریق المتنزه وفقًا   100الموافقة على المباني والھیاكل التي یتم إنشاؤھا أو تغییرھا في نطاق  .1

من قانون بلدیة بوسطن، والتي عادةً ما تصدرھا لجنة مدینة بوسطن للحدائق واالستجمام ("موافقة  4.11-7للقسم 
 حدائق ومتنزھات بوسطن")؛ 

 
موافقة على حق وصول المشاة في شارع كوندور، عادةً ما تصدر عن ھیئة التحسین العام بمدینة بوسطن (یُشار   .2

 أدناه باسم "موافقات لجنة التحسین العامة لبوسطن")؛   4و 3إلیھا مجتمعةً بالموافقات المدرجة على النحو 
 

الموافقة على مجموعات مجاري الھواء الجدیدة والقنوات وغرف التفتیش للموقع في الطریق العام (شارع كوندور،   .3
وشارع إیست إیجل، وشارع جلیندون، وشارع لیكسینغتون، وشارع شیلبي، وشارع تشیلسي)، والتي عادةً ما  

 لجنة التحسین العامة في مدینة بوسطن؛ تصدرھا
 

https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case
https://www.mass.gov/how-to/file-a-petition-to-intervene-in-an-efsb-or-dpu-siting-case
mailto:dpu.efiling@mass.gov
mailto:donna.sharkey@mass.gov
mailto:drosen@keeganwerlin.com
mailto:ckeuthen@keeganwerlin.com
https://us06web.zoom.us/j/82397324201
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 الموافقة على خطة إصالح محددة لشارع كوندور، عادةً ما یتم إصدارھا من قبل ھیئة التحسین العام بمدینة بوسطن؛  .4
 

ترخیص للممرات المائیة، الذي عادةً ما تصدره إدارة   91الباب  الحصول على موافقة بموجب القانون العام .5
قانون لوائح    310والئحتھ التنفیذیة بموجب القسم  91ماساتشوستس لحمایة البیئة، وفقًا للقانون العام، باب 

 ؛ 9.00ماساتشوستس الباب 
 

،  131الفقرة ج، المادة   الموافقة على األمر النھائي للشروط بموجب قانون حمایة األراضي الرطبة، القانون العام، .6
  من قانون لوائح ماساتشوستس، الصادر عن دائرة ماساتشوستس لحمایة البیئة؛ 310و 40القسم 

 
الموافقة على األمر النھائي للشروط بموجب قانون حمایة األراضي الرطبة، الذي تصدره عادةً لجنة الحفاظ على   .7

 مدینة بوسطن؛ 
 

 التفتیش بمدینة بوسطن على تصاریح التأسیس والبناء؛ الحصول على موافقة من إدارة خدمات  .8
 

(شارع كوندور، وشارع إیست إیجل، وشارع جلیندون، وشارع  الموافقة على تصاریح الحفر في الشوارع .9
لیكسینغتون، وشارع شیلبي، وشارع ساراتوجا، وشارع تشیلسي)، والتي عادةً ما تصدرھا دائرة األشغال العامة 

 بمدینة بوسطن؛
 

وافقة على تصاریح إشغال الشارع/غرف التفتیش (شارع كوندور، وشارع إیست إیجل، وشارع جلیندون، الم .10
 وشارع لیكسینغتون، وشارع شیلبي، وشارع تشیلسي)، والتي عادةً ما تصدرھا دائرة األشغال العامة بمدینة بوسطن؛

 
 ره إدارة األشغال العامة بمدینة بوسطن؛الموافقة على تصریح إشغال رصیف المشاة (شارع كوندور)، عادةً ما تصد .11

 
 الموافقة على تصریح إنشاء میاه األمطار، عادةً ما یصدر عن ھیئة المیاه والصرف الصحي في مدینة بوسطن؛ .12

 
الموافقة على تصریح تفریغ عملیة نزح المیاه من اإلنشاءات، عادةً ما یصدر عن ھیئة المیاه والصرف الصحي في   .13

 مدینة بوسطن؛ 
 

 الموافقة على طلب الخدمات العامة، الذي تصدره عادةً لجنة المیاه والصرف الصحي في مدینة بوسطن؛ .14
 

 الموافقة على تصریح إشغال الشارع (شارع ویلو)، عادةً ما یصدر عن دائرة األشغال العامة بمدینة تشیلسي. .15
 

 Eversourceالحصول على االلتماس األولي والطلب المقدم من 
 

  ، یلزم الحصول على تصدیق المجلس إلنشاء المشروع وتشغیلھ على النحو الذي وافق علیھ المجلس.Eversourceوفقًا لـ 
أن معالجة ومنح الموافقة على المتنزھات والترفیھ في مدینة بوسطن ولجنة التحسین العامة في مدینة  Eversourceتؤكد 

اعتباًرا من تاریخ ھذا اإلخطار، لم تحصل    معقول. بوسطن قد تم تأخیرھا بشكل غیر مبرر ومشروطة بشكل غیر
Eversource   وبالتالي،    تصریح والموافقة المطلوبة مدرجة أعاله في الصیغة النھائیة وغیر القابلة للطعن. 15بعد على الـ

الشھادة في شكل  س، یصدر المجلس ٦۹۰-ك۹٦، القسمین ۱٦٤الباب  ذلك، بموجب القانون العام، Eversourceطلبت 
مجموعة مركبة من جمیع التصاریح والموافقات والتراخیص التي قد تكون ضروریة بخالف ذلك إلنشاء المحطة الفرعیة  

أن تتضمن الشھادة تصاریح أو موافقات أو تفویضات   Eversourceال تطلب   وتشغیل المشروع في بوسطن وتشیلسي.
 ا. نھائیة غیر قابلة للطعن تم إصدارھا مسبقً 

 
) تأجیل معالجة أو منح 1أثناء سیر ھذه اإلجراءات، سیحدد المجلس ما إذا كان یتم منع الشركة من إنشاء المشروع بسبب: (

الموافقة على االستجمام والمتنزھات أو موافقة لجنة التحسین العامة في مدینة بوسطن بشكل غیر مبرر من قبل لجنة حدائق 
) فرضت لجنة حدائق ومتنزھات مدینة  2لتحسین العامة في بوسطن، على التوالي؛ أو (ومتنزھات مدینة بوسطن أو لجنة ا
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بوسطن أو لجنة التحسین العامة في بوسطن شرًطا مرھقًا أو قیًدا لھ تأثیر كبیر على مسؤولیات مجلس اإلدارة على النحو 
 ھـ  69،و۱٦٤الباب  مالقانون العا انظر  ھـ 69، و۱٦٤الباب  المنصوص علیھ بموجب القانون العام، 

 
س،  فیما یتعلق  ٦۹-ك۹٦، القسمین ۱٦٤الباب  كما سیتوصل المجلس إلى نتائج، على النحو المطلوب من قبل القانون العام

) الحاجة إلى أن تفي المنشأة بمتطلبات الطاقة في منطقة السوق الخاصة بمقدم الطلب مع األخذ في االعتبار  1بما یلي: (
الجملة من الطاقة أو الغاز أو الترتیبات التعاونیة األخرى مع سیاسات المرافق والطاقة األخرى حسبما  مبیعات أو مشتریات

) مدى فشل إنشاء  3) توافق المنشأة مع اعتبارات حمایة البیئة، الصحة العامة، والسالمة العامة؛ (2یعتمدھا الكومنولث؛ (
وانین المحلیة الحالیة، والمراسیم، واللوائح الداخلیة، والقواعد، واللوائح  وتشغیل المنشأة في التوافق مع قوانین الوالیة والق

، لتوفیر إمدادات  164ومعقولیة اإلعفاء بموجبھا، إن وجدت، بما یتفق مع تنفیذ سیاسات الطاقة الواردة في القانون العام الباب 
) المصلحة العامة، المالءمة والضرورة التي تتطلب 4(الطاقة الالزمة للكومنولث بأقل تأثیر على البیئة بأقل تكلفة ممكنة؛ و

   س 69، القسم 164الباب  القانون العام انظر  إنشاء وتشغیل المنشأة.
 

 Eversourceالحصول على االلتماس األولي والطلب المقدم من 
 

 إلكتروني في المواقع التالیة: یمكن الوصول إلى الوثائق الخاصة بھذه الدعوى من أجل الفحص العام بتنسیق 
 

الموقع اإللكتروني لمجلس اإلدارة:  •
01-https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB22  

   : اإلیداع األولي").(ملفات تحت عنوان "نوع المستند
 .reliability-eagle-eversource.com/eastwww اإللكتروني على:   Eversourceموقع 
•  

 یجوز أیًضا فحص النسخ المادیة من االلتماس األولي والطلب في المواقع التالیة: 
 

 02110مجلس تحدید مرافق الطاقة، محطة ون ساوث، بوسطن، ماساتشوستس،  •
  02201مكتب الكاتب في بوسطن، مجلس مدینة بوسطن، ون سیتي ھول سكویر، بوسطن، ماساتشوستس،  •
 02128شارع بریمن، شرق بوسطن، ماساتشوستس،  365مكتبة شرق بوسطن العامة،  •
 02150برودواي، تشیلسي، ماساتشوستس،  500تشیلسي،  مكتب الكاتب في تشیلسي سیتي، مجلس مدینة •
 02150برودواي، تشیلسي، ماساتشوستس،   569مكتبة تشیلسي العامة،  •

 
لطلب مواد بتنسیقات یسھل الوصول إلیھا (طریقة برایل أو الطباعة بأحرف عریضة أو تنسیق صوتي) اتصل بمنسق قانون 

 melixza.esenyie2@mass.gov.األمریكیین ذوي اإلعاقة على  
 

 طلبات اإلقامة
 

قم بتضمین وصف كامل للمكان    اسبة لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة عند طلبھا.وسیتم أیًضا توفیر التسھیالت المن
یُرجى تقدیم أكبر قدر ممكن   الذي ستحتاجھ وطریقة یمكننا من خاللھا االتصال بك إذا كنا بحاجة إلى مزید من المعلومات.

یمكنك االتصال بمنسق قانون   للحظة األخیرة.یُرجى مالحظة أنھ قد ال یكون من الممكن تلبیة طلبات ا  من اإلشعار المسبق.
 melixza.esenyie2@mass.gov.األمریكیین ذوي اإلعاقة على  

 
ة قم بتضمین اللغة المطلوبة في طلبك، وطریق  تتوفر خدمات الترجمة الفوریة لضعاف الحدیث باللغة اإلنجلیزیة عند الطلب.

، بما ال یُرجى تقدیم أكبر قدر ممكن من اإلشعار المسبق  االتصال بك إذا احتاج رئیس الجلسة إلى مزید من المعلومات.
 تواصل مع رئیس االجتماع (انظر معلومات االتصال أدناه).  قد ال یمكن تلبیة طلبات اللحظة األخیرة.  مارس. 23یتجاوز 

 
 التواصل

 
یجب على أي شخص یرغب في الحصول على معلومات إضافیة بشأن اإلخطار، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتدخل أو 

https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB22-01
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.eversource.com%2feast-eagle-reliability&c=E,1,bdXzQcmJemO4NHDsRFO7UFAQ5V4M0T1STeDR8W77w5M5XGxBX8MLTkJNPA7Cab2woeaqxtK6N309-HI-pBKRGzTWCOMC7C4ppvzOSk4Yn1s,&typo=1
mailto:melixza.esenyie2@mass.gov
mailto:melixza.esenyie2@mass.gov
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 المشاركة في اإلجراء، االتصال بالمجلس من خالل رئیس مجلس اإلدارة على عنوان البرید اإللكتروني التالي: 
 

 دونا شاركي، رئیس مجلس اإلدارة
ENERGY FACILITIES SITING BOARD 

 محطة وان ساوث
 02110بوسطن، ماساتشوستس 

 (البرید الصوتي)  305-3625 617
donna.sharkey@mass.gov 

 
 وصف المشروع

 
 
 

 
 

 
كیلوفولت ("كیلو فولت") مع ستة  115ستشتمل المحطة الفرعیة مجموعتین من المفاتیح الكھربائیة المعزولة من الغاز بجھد 

میجا فولت أمبیر، ومحوالت بقوة   62.5كیلو فولت؛ وغالف تحكم؛ ومحولین بقوة  115قواطع دائرة كھربائیة بجھد 
سوف تشمل أنشطة اإلنشاء تركیب األساسات، والمجرى   كیلو فولت؛ ومفاتیح التوزیع؛ وبنوك المكثفات. 115/14

الكھربائي تحت األرض، والتأریض، واإلضاءة، ومجموعات من الجدران الخرسانیة، والسیاج المصنوع من األلیاف 
تحكم، والمعدات ذات الصلة، وحواجز  الزجاجیة، ومرحالت الحمایة المتنوعة ذات الصلة، والقیاس، وأسالك ال
versource Eو  versource 2017Eراجع  العزل/الحریق، وأنظمة احتواء تسرب النفط لكل محول من المحوالت.

 لمزید من التفاصیل.  2021
 

كیلو فولت اللذین وافق علیھما مجلس  115باإلضافة إلى المحطة الفرعیة، یتضمن المشروع االتصال بخطي نقل بجھد 
میل تقریبًا من محطة میستیك الفرعیة الخاصة بالشركة في إفریت  3.2) خط بطول versource 2017E) :1اإلدارة في 

میل تقریبًا من المحطة الفرعیة إلى محطة تشلسي الفرعیة الخاصة بالشركة في   1.5) خط بطول 2إلى المحطة الفرعیة؛ و(
،  2020سبتمبر  17جانب تشیلسي من تشیلسي كریك، وتم تشغیلھما في في الوقت الحالي، تم إنشاء الخطین على   تشلسي.

بمجرد تشغیل المحطة الفرعیة، ستقوم الشركة بتركیب الخطین أسفل    لیربطا بین محطتي الشركة الفرعیة میستیك وتشیلسي.
  ource 2017Eversتشیلسي كریك في قناة موجودة واالتصال البیني بالمحطة الفرعیة، كما ھو متوقع في كل من 

  1.3قدم ( 7000كما ستقوم الشركة أیًضا بتركیب   ، وبالتالي توفیر قدرة النقل إلى شرق بوسطن.Eversource 2021و
فتحة صرف تحت شارع كوندور وشارع إیست إیجل وشارع جلیندون وشارع   17میل) من قنوات خطوط التوزیع الجدیدة و

 میل متصلة بالمحطة الفرعیة.  3.6یع جدیدة بطول لیكسینغتون وشیلبي وشارع تشیلسي، لشبكة توز
 

 : نظرة عامة على موقع المحطة الفرعیة. 1الشكل 
 

 تم إنشاء جزء من المشروع بالفعل 
 معبر تشیلسي كریك (موجود)

 أنبوب التوزیع المقترح 

 موقع المكان المقترح 

محطة میستیك الفرعیة  
 #250 

محطة تشیلسي الفرعیة  
 488رقم 

 محطة  
إیست إیجل ستریت  

 الفرعیة المقترحة 

 القدم

mailto:donna.sharkey@mass.gov
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الي:    نســــــخة  تتوفر update-eagle-https://www.mass.gov/doc/east-أكبر من ـھذا الشــــــكل على الرابط الـت

.map/download-substation 
 
 

  

https://www.mass.gov/doc/east-eagle-update-substation-map/download
https://www.mass.gov/doc/east-eagle-update-substation-map/download
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 إلدخالھا في المجتمع: تصمیم واجھة المحطات الفرعیة المحتملة 2الشكل 
 

 
بل الشــركة بالتعاون مع المجتمع ووكالة بوســطن فقط. ســیتم اختیار التصــمیم النھائي من ِق  یعد ھذا تصــمیم مبدئيمالحظة: 

 یتم تغیره.للتخطیط والتنمیة وقد 
 
. 
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 على المشروع.  لنظرة عامة: خریطة 3الشكل 
 

 
 

 
 

   :locus-eagle-https://www.mass.gov/doc/east-تتوفر نسخة أكبر من ھذا الشكل على الرابط التالي:
.map/download 

 
 

 تم إنشاء جزء من المشروع بالفعل 
 معبر تشیلسي كریك (موجود)

 أنبوب التوزیع المقترح 

 موقع المكان المقترح 

محطة میستیك الفرعیة  
 #250 

محطة تشیلسي الفرعیة  
 488رقم 

 محطة  
إیست إیجل ستریت  

 الفرعیة المقترحة 

 القدم

https://www.mass.gov/doc/east-eagle-locus-map/download
https://www.mass.gov/doc/east-eagle-locus-map/download

