مشروع الموثوقية Mystic-East
Eagle-Chelsea
يتزايد الطلب على الكهرباء في شرق والية ماساتشوستس .تحتاج المنطقة إلى
محطة فرعية إضافية وقدرة نقل لدعم التوصيل الموثوق للطاقة الكهربائية لتلبية
الطلب الحالي في المنطقة.
في  ،Eversourceنحن نعمل دائما ً لخدمتكم بشكل أفضل .نحن نقوم بتركيب محطة فرعية جديدة في حي
 East Eagleفي شرق بوسطن ،باإلضافة إلى اثنين من خطوط النقل الجديدة تحت األرض؛ لربط المحطة
الفرعية الجديدة بالمحطات الفرعية الموجودة في كل من  Everettو .Chelsea
كما نقوم أيضا ً بإجراء تحسينات طفيفة داخل المنطقة المسيجة لمحطة  Mysticالفرعية الموجودة في
 Broadwayفي  ،Everettومحطة  Chelseaالفرعية الموجودة في شارع  Willoughbyفي .Chelsea
سيتم إنشاء خط نقل  East Eagle - Mysticتحت الشوارع في كل من  Chelseaو  ،Everettوسيتم توصيله
بمصرف قنوات موجود يربط بين  Chelseaوشرق بوسطن( .مصرف القنوات عبارة عن مجموعة من
األنابيب المدفونة تحت األرض ،والتي تم تصميمها إليواء الخطوط الكهربائية ).سيتم وضع خط نقل East
 Eagle - Chelseaداخل مصرف قنوات موجود ونظام غرفة تفتيش في شرق بوسطن و .Chelsea
المعلومات عن المشروع متاحة أيضا ً باللغات التالية:
•
•
•

اإلسبانية
البرتغالية
الكريولية الهايتية

* اضغط للتكبير
خريطة موقع المحطات الفرعية  -شارع East Eagle
حقائق عن المشروع:
•
•
•
•
•

محطة  East Eagleالفرعية :محطة فرعية جديدة في شارع كوندور في شرق بوسطن ،والية
ماساتشوستس.
طول المسار :ما يقرب من  5أميال
المدن :بوسطن ،و  ،Chelseaو  ،Everettوالية ماساتشوستس.
جهد الخط 115000 :فولت ( 115كيلو فولت [كيلو فولت])
تم االنتهاء من مراجعة تحديد المواقع بواسطة :مجلس تحديد مواقع مرافق الطاقة ( )EFSBووزارة
المرافق العامة ( )DPUفي والية ماساتشوستس

خطوط النقل
•
•
•

موافقة مجلس تحديد مواقع مرافق الطاقة ( )EFSBعلى خطوط النقل
) 1 :(EFSB 14-04/D.P.U. 14-153/14-154ديسمبر 2017
بدء أعمال اإلنشاءات في خطوط النقل :الربع الثاني من العام 2018
تاريخ تشغيل خط النقل 17 :سبتمبر 2020

المحطة الفرعية
•
•
•
•
•

موافقة مجلس تحديد مواقع مرافق الطاقة ( )EFSBعلى المحطة الفرعية
) 1 :(EFSB 14-04/D.P.U. 14-153/14-154ديسمبر 2017
إشعار ملف طلب تغيير مشروع محطة فرعية لدى  15 :EFSBنوفمبر 2018
إشعار  EFSBبتغيير مشروع محطة فرعية ،قرار مؤقت 28 :فبراير 2020
فترة التعليق العام لـ  EFSBعلى القرار المؤقت للمحطة الفرعية :عقدت في ثالثة تواريخ:
 16ديسمبر  ،2020و  8فبراير  ،2021و  9فبراير 2021
موافقة  EFSBعلى تغيير مشروع محطة فرعية
) 22 :(EFSB14-40A/D.P.U. 14-153A/14-154Aفبراير 2021

روابط  /ملفات  PDFمجلس تحديد مواقع مرافق الطاقة (:)EFSB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الطلب المبدئي
القرار النهائي
إشعار تغيير المشروع
إشعار تغيير المشروع  -إخطار بجلسة استماع علنية
إخطار بجلسة المعلومات
عرض جلسة المعلومات
عرض جلسة المعلومات  -اللغة اإلسبانية
القرار النهائي بشأن إشعار تغيير المشروع
إشعار بالقرار المؤقت لتغيير المشروع
إشعار بالقرار المؤقت لتغيير المشروع  -اللغة اإلسبانية

تحديثات أعمال اإلنشاءات
بدايةً ،يرجى العلم بأن  Eversourceتتخذ جميع احتياطات السالمة أثناء العمل في المجتمعات المحلية ،وأن
جميع األشخاص العاملين في مشروع البناء يحملون بطاقات هوية .لن يتسبب العمل في المشروع في قطع
الخدمة الكهربائية عن المنازل أو الشركات.
تلتزم  Eversourceبإطالع الجيران ،والشركات ،وجميع أفراد المجتمع على أنشطة المشروع ،خاصةً أثناء
أعمال اإلنشاءات .يرجى األخذ في االعتبار أن الجدول الزمني ألعمال اإلنشاءات قد يتغير بسبب الطقس أو
لظروف أخرى غير متوقعة.

التوعية المجتمعية
قبل البدء في البناء في مجتمع ما ،نستضيف منازل عامة مفتوحة لمنح السكان المحليين وأصحاب األعمال فرصة
لمعرفة المزيد عن المشروع وطرح أسئلة على خبرائنا المتخصصين.

 2020-2019المنازل المفتوحة
تم عقد جلسة معلومات محطة  East Eagleالفرعية بتاريخ  5فبراير  .2019بعد جلسة المعلومات ،عقد مجلس
تحديد مواقع مرافق الطاقة جلسة استماع للتعليق العام .باإلضافة إلى ذلك ،تم عقد المنزل المفتوح الجمالي لمحطة
 East Eagleالفرعية في  14يناير .2020

حقائق عن محطة  East Eagleالفرعية واألسئلة المتداولة
استمع ممثلو  Eversourceبعناية إلى أسئلة المجتمع ومخاوفه خالل جلسة المنزل المفتوح في  14يناير .2020
كما وعدنا خالل المنزل المفتوح ،فقد قمنا بوضع وثيقة "معالجة مخاوف المجتمع" ،وهي وثيقة تحتوي على
حقائق عن المشروع واألسئلة المتداولة حول محطة  East Eagleالفرعية في شرق بوسطن.
•
•
•
•

معالجة مخاوف المجتمع  -اللغة اإلنجليزية
معالجة مخاوف المجتمع  -اللغة اإلسبانية
معالجة مخاوف المجتمع  -اللغة البرتغالية
معالجة مخاوف المجتمع  -اللغة الكريولية الهايتية

قصيرا يقدم تاريخ المشروع ونظرة عامة عليه.
أنشأنا أيضًا مقطع فيديو
ً
•
•

تاريخ ونظرة عامة على مشروع  - Mystic-East Eagle-Chelseaاللغة اإلنجليزية
تاريخ ونظرة عامة على مشروع  - Mystic-East Eagle-Chelseaاللغة اإلسبانية

 2018المنازل المفتوحة
تم عقد المنازل المفتوحة في  Chelseaفي  8فبراير و  14يونيو 2018؛ وفي  Everettفي  27فبراير .2018
عندما نبدأ أعمال اإلنشاءات في المجتمعات المحلية ،سنرسل خطابات بدء أعمال اإلنشاءات بالبريد إلى مالكي
العقارات على طول الطريق ،ونقوم بالتواصل من الباب إلى الباب مع مالكي العقارات القريبين ،والمقيمين،
والشركات المحلية.

إخطارات العمالء
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 - Everettخطاب بدء أعمال اإلنشاءات
 - Chelseaخطاب بدء أعمال اإلنشاءات
إخطار بجلسة المعلومات
إخطار بجلسة المعلومات  -اللغة اإلسبانية
إخطار بجلسة المعلومات  -اللغة البرتغالية
المعلومات إخطار بجلسة المعلومات  -الكريولية الهايتية
إشعار تغيير المشروع  -إخطار بجلسة استماع علنية  -اللغة اإلنجليزية
إشعار تغيير المشروع  -إخطار بجلسة استماع علنية  -اللغة اإلسبانية
إشعار تغيير المشروع  -إخطار بجلسة استماع علنية  -اللغة البرتغالية
إخطار المنزل المفتوح الجمالي  -اللغة اإلنجليزية
إخطار المنزل المفتوح الجمالي  -اللغة اإلسبانية
إخطار المنزل المفتوح الجمالي  -اللغة البرتغالية
إخطار المنزل المفتوح الجمالي  -الكريولية الهايتية

مجلس مدينة بوسطن  -لجنة خدمات المدن واألحياء
في يوم الجمعة  22مايو  ،2020عقدت مدينة بوسطن جلسة استماع عامة لمناقشة محطة شارع East Eagle
الفرعية المعتمدة؛ تمت رعاية هذا األمر من قبل المستشارة ليديا إدواردز ،وتمت إحالته إلى لجنة خدمات المدن
واألحياء في  29يناير  .2020خالل جلسة االستماع ،استمع ممثلو  Eversourceباهتمام وأجابوا على أسئلة
المجتمع ومخاوفه .وكما وعدنا خالل جلسة االستماع ،فإننا ننشر رسومات التنبؤ باألحمال ،وخطة االستجابة
للطوارئ.
•
•
•
•

التنبؤ بأحمال شرق بوسطن  -اللغة اإلنجليزية
التنبؤ بأحمال شرق بوسطن  -اللغة اإلسبانية
خطة االستجابة للطوارئ في شرق بوسطن  -اللغة اإلنجليزية
خطة االستجابة للطوارئ في شرق بوسطن  -اللغة اإلسبانية

خطط إدارة حركة المرور
العمل بالتشاور مع مسؤولي المدينة والوالية ،بما في ذلك ماساتشوستس .وضعت وزارة النقلEversource ،
مجموعة من خطط إدارة حركة المرور ( )TMPsلكل قسم من مشروع موثوقية Mystic - East Eagle -
.Chelsea

تتضمن خطط إدارة حركة المرور شرو ً
طا خاصة بتحديد المسار كما حددها مجلس تحديد مواقع مرافق الطاقة
في قراره النهائي .توضح خطط إداة حركة المرور خطط الموقع التفصيلية ،وتوضح مواقع خطوط مترو األنفاق،
وساعات العمل في اإلنشاءات ،وضوابط حركة المرور الخاصة بالمنطقة ،والمزيد.
عرضة للتغيير ،وقد يتم تحديثها.
يرجى مالحظة أن خطط إدارة حركة المرور ُ
•
•
•

خطط إدارة حركة المرور في بوسطن
خطط إدارة حركة المرور في Chelsea
خطط إدارة حركة المرور في Everett

معلومات االتصال
لمزيد من المعلومات عن المشروع ،أرسل رسالة بالبريد اإللكتروني
إلى  ProjectInfo@eversource.comأو اتصل على الرقم .800-793-2202

