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 كومنولث ماساتشوستس
 مجلس تعیین مواقع منشآت الطاقة

 
 إخطار اجتماع مجلس تعیین المواقع

 طلب تعلیقات 
 

EFSB 14-04A/D.P.U. 14-153A/14-154A 
 شركة نستار إلكتریك والتي تزاول أعمالھا تحت اسم إفرسورس إنرجي

 
 

دیسمبر   16األربعاء  لمؤتمرات الفیدیو    Zoomسیعقد مجلس تعیین مواقع منشآت الطاقة ("المجلس") اجتماًعا باستخدام تطبیق  
. یتمثل الغرض من مساءً   6:00، في تمام الساعة  2020دیسمبر    17الخمیس،  و  مساءً   6:00، في تمام الساعة  2020

اجتماع المجلس في االستماع إلى التعلیقات والتصویت إما بالموافقة أو الموافقة مع ضرورة إجراء شروط أو تعدیالت أو الرفض  
والذي یوصي بالموافقة على تغییر المشروع الذي قدمتھ شركة نستار    2020فبرایر    28للقرار المؤقت الصادر عن المجلس في  

المجلس في  إلكتریك كومبان إلى  التي تزاول أعمالھا تحت اسم إفرسورس إنرجي ("إفرسورس" أو "الشركة")  نوفمبر   15ي 
كان المجلس    تشیلسي ("المشروع").-إیست إیجل-فیما یتصل بمشروع تعزیز موثوقیة اإلمداد بالطاقة في مناطق میستیك   2018

-EFSB 14-04/D.P.U. 14-153/14ره النھائي في  من خالل قرا  2017دیسمبر    1قد وافق على المشروع سابقًا في  
كیلو فولت في إیفریت وتشیلسي وشرق    115یتضمن المشروع خطي نقل كھرباء تحت األرض بجھد    ("القرار النھائي").  154

   كیلو فولت ("المحطة الفرعیة") في شرق بوسطن.  115/14بوسطن، ماساتشوستس، باإلضافة إلى محطة فرعیة جدیدة بقدرة  
 

كما ھو معتمد في القرار النھائي، كانت المحطة الفرعیة تقع على الجانب الشرقي من قطعة أرض كبیرة مملوكة لمدینة بوسطن 
یؤدي تغییر المشروع إلى نقل المحطة الفرعیة المقترحة على بعد    ("قطعة أرض المدینة") في حي إیجل ھیل في شرق بوسطن.

إیست إیجل ستریت) إلى الركن الشمالي    338ي لقطعة أرض المدینة ("الموقع األصلي" في  قدًما تقریبًا، من الجانب الشرق  190
الفرعیة" في   للمحطة  الجدید  المدینة، بجوار كوندور ستریت ("الموقع  وسیتم   كوندور ستریت).  0الغربي من قطعة أرض 

كیلو فولت بالمحطة الفرعیة في الموقع الجدید لھا ولن یتم توجیھھما بعد ذلك من أسفل    115توصیل خطي نقل الطاقة قدرة  
توضح الخریطة أدناه المواقع النسبیة للموقع األصلي المعتمد والموقع الجدید المقترح للمحطة شارعي كوندور وإیست إیجل.   

   الفرعیة وقطعة أرض المدینة.
 

 فرصة للتعلیق العام 
 

ماساتشوستس،   في  المفتوحة  االجتماعات  لقانون  وإعالن G.L. c. 30A, § 18-25, 980 CMR 2.04(1)وفقًا   ،
والذي یعلق    2020مارس    12، واألمر المرتبط الصادر في  2020مارس    10الطوارئ الصادر عن حاكم الوالیة بیكر في  

مواقع مشروعات الطاقة اجتماًعا باستخدام تطبیق    العمل ببعض أحكام قانون االجتماعات المفتوحة، سیجري مجلس تعیین
Zoom  .القرار المؤقت متاح على:    لمؤتمرات الفیدیو لسماع التعلیقات العامة والتداول بشأن القرار المؤقت والتصویت علیھ

https://fileservice.eea.comacloud.net/FileService.Api/file/FileRoom/11869244.   تتوفر
على   إضافیة  chelsea-eagle-east-details/mystic-https://www.mass.gov/service-معلومات 

.project-reliability 
 

  ، سیستمع المجلس إلى العروض التقدیمیة من موظفیھ وأطرافھ، فضالً عن التعلیقات من الجمھور.2020دیسمبر   16في  
مجلس في االستماع إلى التعلیقات من الجمھور، ثم یعقد مداوالتھ ویصوت على القرار ، سیستمر ال2020دیسمبر    17في  

 المؤقت.
 

ومن   لمؤتمرات الفیدیو.  Zoom، سیعقد اجتماع المجلس باستخدام تطبیق  19-ونظًرا لحالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كوفید
اإلسبانیة ومن إلى  اإلنجلیزیة  من  الفوریة  الترجمة  توفیر  أدناه).  المقرر  التعلیمات  (انظر  اإلنجلیزیة  إلى  یمكن    اإلسبانیة 

التالي:    الرابط  إدخال)  (أو  فوق  بالنقر  المشاركة  أو    https://zoom.us/j/92533141983للحضور  الكمبیوتر  من 
للمشاركة بالصوت فقط، یمكن للحضور االتصال على    ال یلزم تنزیل أي برامج مسبقًا.  الھاتف الذكي أو الكمبیوتر اللوحي.

 الرقم  

https://fileservice.eea.comacloud.net/FileService.Api/file/FileRoom/11869244
https://www.mass.gov/service-details/mystic-east-eagle-chelsea-reliability-project
https://www.mass.gov/service-details/mystic-east-eagle-chelsea-reliability-project
https://zoom.us/j/92533141983
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یُرجى العلم أن المشاركین من خالل االتصال الھاتفي    .1983 3314 925ُمعّرف االجتماع  وإدخال    8656 558 646 1
 المباشر للمتحدث الفعلي دون ترجمة.  سیسمعون فقط الصوت

 
عبر   تعلیقات  تقدیم  تتوقع  كنت  العنوان    Zoomإذا  إلى  إلكترونیة  رسالة  إرسال  فیُرجى  المجلس،  اجتماع  أثناء 

Geneen.Bartley@mass.gov    14  اإلثنین،باالسم الكامل وعنوان البرید اإللكتروني والعنوان البریدي بحلول یوم  
باسمك    617-305-3529إذا كنت تتوقع التعلیق عبر الھاتف، فیُرجى ترك رسالة برید صوتي على الرقم    .2020دیسمبر  

یوم   بحلول  البریدي  والعنوان  لالتصال)  ستستخدمھ  (الذي  ھاتفك  ورقم  السماح   .2020دیسمبر    14اإلثنین،  الكامل  یمكن 
یمكن تقدیم تعلیقات مكتوبة بشأن القرار المؤقت   ألشخاص آخرین بتقدیم التعلیقات أثناء االجتماع وفقًا لتقدیر رئیس المجلس.

الحافظة اإللكترونیة   .2020ر  دیسمب  3الخمیس،  بحلول یوم   إلى رئیس االجتماع وإلى  إلكترونیًا  یجب إرسال أي تعلیقات 
على   .dpu.efil@mass.govو  Joan.Evans@mass.gov للمجلس: اإلنترنت  عبر  التعلیقات  نشر  سیتم 

4A-https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB14 حیث یمكن ،
 المشروع.  الوصول إلى جمیع المواد األخرى في حافظة تغییر

 
 التسھیالت للجمھور والوصول إلى اللغة 

 
عند الطلب، قد تتوفر المواد في ھذا اإلجراء بتنسیق مالئم لألشخاص ذوي اإلعاقة (مثل طریقة برایل أو الطباعة بحروف كبیرة 

یُرجى تضمین وصف    الطلب.تتوفر التسھیالت المعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة عند    أو الملفات اإللكترونیة أو تنسیق صوتي).
التفاصیل.  من  ممكن  قدر  بأكبر  ستحتاجھا  التي  بمنسق    للتسھیالت  عبر    ADAاتصل  طلبك  لتقدیم  اإلدارة  لدى 

DPUADACOordinator@mass.gov  305 (617)-3642أو . 
 

رجمة الفوریة باللغة اإلنجلیزیة إلى اإلسبانیة واإلسبانیة إلى اإلنجلیزیة عبر مؤتمر الفیدیو وكما ذُكر أعاله، سیتم تقدیم خدمات الت
، Zoomبعد االنضمام إلى االجتماع عبر تطبیق    .Zoom  https://zoom.us/j/92533141983من خالل تطبیق  
  الحاضرین اختیار اللغة المفضلة (اإلنجلیزیة أو اإلسبانیة) لسماع الترجمة الفوریة إلى تلك اللغة (حسب الحاجة).یجب على جمیع  

للمشاركة    إذا لم تحدد أي لغة، فستسمع صوت المتحدث بدون ترجمة.  ثم اختر اللغة المفضلة. اضغط أیقونة الكرة األرضیة  
  . 1983 3314 925ُمعّرف االجتماع  وإدخال    8656 558 646 1الرقم  بالصوت فقط، یمكن للحضور االتصال على  

 یُرجى العلم أن المشاركین من خالل االتصال الھاتفي سیسمعون فقط الصوت المباشر للمتحدث الفعلي دون ترجمة. 
 

ص الذین یحتاجون إلى أدرج في طلبك اللغة المطلوبة وعدد األشخا  قد تتوفر خدمة الترجمة الفوریة بلغات إضافیة عند الطلب.
یُرجى تقدیم إخطار    احرص على تقدیم تفاصیل االتصال بك لربما نحتاج إلى مزیٍد من المعلومات. خدمات الترجمة الفوریة.

یوم   أقصاه  في موعد  اإلمكان،  قدر  (انظر معلومات   . 2020دیسمبر    3الخمیس،  مسبق  االجتماع  إلى رئیس  أرسل طلبك 
 االتصال أدناه).

 
شخص یرغب في الحصول على مزید من المعلومات بخصوص ھذا اإلشعار، یمكن أن یتصل برئیس االجتماع على رقم أي  

 الھاتف أو البرید اإللكتروني أدناه:
 

 جوان فوستر إیفانز، رئیس االجتماع 
 Joan.Evans@mass.gov) أو 617( 3525-305

 
 
Para obtener ayuda en español, comuníquese con mauricio.diaz@mass.gov o 
(617) 305-3664 [Spanish] 

欧洲食物安全委员会会议的中文通知可在 https://www.mass.gov/service-details/mystic-

east-eagle-chelsea-reliability-project 的下拉菜单中找到。[Chinese] 

Thông báo về Cuộc họp EFSB bằng tiếng Việt có tại https://www.mass.gov/service-
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details/mystic-east-eagle-chelsea-reliability-project bằng menu ngôn ngữ thả xuống  
[Vietnamese] 
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 موقع المحطة الفرعیة األصلي المعتمد وموقع المحطة الفرعیة الجدید المقترح في شرق بوسطن
 

 
 
 


