
 Mystic-Eastمشروع الموثوقية 
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.

، نحن نعمل دائماً لخدمتكم بشكل أفضل. نحن نقوم بتركيب محطة فرعية جديدة في حي Eversourceفي 

East Eagle  في شرق بوسطن، باإلضافة إلى اثنين من خطوط النقل الجديدة تحت األرض؛ لربط المحطة

 .Chelseaو  Everettالفرعية الجديدة بالمحطات الفرعية الموجودة في كل من 

الفرعية الموجودة في  Mysticتحسينات طفيفة داخل المنطقة المسيجة لمحطة   كما نقوم أيضاً بإجراء

Broadway  فيEverett ومحطة ،Chelsea  الفرعية الموجودة في شارعWilloughby  فيChelsea. 

، وسيتم توصيله  Everettو  Chelseaتحت الشوارع في كل من  East Eagle - Mysticسيتم إنشاء خط نقل 

وشرق بوسطن. )مصرف القنوات عبارة عن مجموعة من  Chelseaبمصرف قنوات موجود يربط بين 

 Eastاألنابيب المدفونة تحت األرض، والتي تم تصميمها إليواء الخطوط الكهربائية.( سيتم وضع خط نقل 
Eagle - Chelsea و  داخل مصرف قنوات موجود ونظام غرفة تفتيش في شرق بوسطنChelsea. 

 المعلومات عن المشروع متاحة أيضاً باللغات التالية:

 بانيةاإلس •
 البرتغالية •
 الكريولية الهايتية •

https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-web-updates-for-translation_spl.pdf?sfvrsn=4a3cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-web-updates-for-translation_spl.pdf?sfvrsn=4a3cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-web-updates-for-translation_spl.pdf?sfvrsn=4a3cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-web-updates-for-translation_ptb.pdf?sfvrsn=13a3cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-web-updates-for-translation_hat.pdf?sfvrsn=eaa0cc62_2


 

 * اضغط للتكبير 

 East Eagleشارع  -خريطة موقع المحطات الفرعية 

 حقائق عن المشروع: 

محطة فرعية جديدة في شارع كوندور في شرق بوسطن، والية  الفرعية: East Eagleمحطة  •

 ماساتشوستس. 
 أميال  5ما يقرب من  طول المسار: •

 ، والية ماساتشوستس. Everett، و Chelseaبوسطن، و  المدن: •

 كيلو فولت ]كيلو فولت[( 115فولت ) 115000 جهد الخط: •

( ووزارة  EFSBمجلس تحديد مواقع مرافق الطاقة ) تم االنتهاء من مراجعة تحديد المواقع بواسطة: •

 ( في والية ماساتشوستس DPUالمرافق العامة ) 

  

https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-substation-site-map.pdf?sfvrsn=b8a2cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-substation-site-map.pdf?sfvrsn=b8a2cc62_2
https://www.eversource.com/content/images/default-source/content-images/mystic-easteagle-map.jpg?sfvrsn=58b3c462_0


 خطوط النقل 

 ( على خطوط النقل  EFSBموافقة مجلس تحديد مواقع مرافق الطاقة ) •
 :(EFSB 14-04/D.P.U. 14-153/14-154) 1  2017ديسمبر 

 2018الربع الثاني من العام  بدء أعمال اإلنشاءات في خطوط النقل: •

  2020سبتمبر  17 تاريخ تشغيل خط النقل: •

 المحطة الفرعية 

 ( على المحطة الفرعية  EFSBموافقة مجلس تحديد مواقع مرافق الطاقة ) •
:(EFSB 14-04/D.P.U. 14-153/14-154) 1  2017ديسمبر 

 2018نوفمبر  EFSB: 15إشعار ملف طلب تغيير مشروع محطة فرعية لدى  •

 2020فبراير  28 بتغيير مشروع محطة فرعية، قرار مؤقت: EFSBإشعار  •

   عقدت في ثالثة تواريخ: على القرار المؤقت للمحطة الفرعية: EFSBالتعليق العام لـ  فترة •
 2021فبراير  9، و 2021فبراير  8، و 2020ديسمبر  16

 على تغيير مشروع محطة فرعية   EFSBموافقة  •
:(EFSB14-40A/D.P.U. 14-153A/14-154A) 22  2021فبراير 

 (: EFSBمجلس تحديد مواقع مرافق الطاقة ) PDFروابط / ملفات 

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

 تحديثات أعمال اإلنشاءات

تتخذ جميع احتياطات السالمة أثناء العمل في المجتمعات المحلية، وأن   Eversourceبدايةً، يرجى العلم بأن 

لن يتسبب العمل في المشروع في قطع  جميع األشخاص العاملين في مشروع البناء يحملون بطاقات هوية.
 الخدمة الكهربائية عن المنازل أو الشركات. 

جتمع على أنشطة المشروع، خاصةً أثناء  بإطالع الجيران، والشركات، وجميع أفراد الم  Eversourceتلتزم 

أعمال اإلنشاءات. يرجى األخذ في االعتبار أن الجدول الزمني ألعمال اإلنشاءات قد يتغير بسبب الطقس أو  
 لظروف أخرى غير متوقعة. 

https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/initial-petition.pdf?sfvrsn=d559d562_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/final-decision.pdf?sfvrsn=be58d562_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-project-change-filing-november-15-2018-(002).pdf?sfvrsn=8954cb62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-public-comment-hearing-notification.pdf?sfvrsn=56a3cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-information-session-notification.pdf?sfvrsn=d9a0cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/english-m-ee-c-open-house-aesthetic-presentation-1-13-20.pdf?sfvrsn=2fafd662_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/spanish-m-ee-c-open-house-aesthetic-presentation-1-13-20.pdf?sfvrsn=6afd662_2
https://www.mass.gov/doc/efsb14-04adpu-14-153a14-154a-final-decision/download
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/meec---nopc-tentative-decision-2-28-2020.pdf?sfvrsn=22b7d562_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/meec-nopc-tentative-decision-spanish.pdf?sfvrsn=a759d462_0


 التوعية المجتمعية 

المحليين وأصحاب األعمال فرصة  قبل البدء في البناء في مجتمع ما، نستضيف منازل عامة مفتوحة لمنح السكان 

 لمعرفة المزيد عن المشروع وطرح أسئلة على خبرائنا المتخصصين. 

 المنازل المفتوحة 2019-2020

. بعد جلسة المعلومات، عقد مجلس  2019فبراير   5الفرعية بتاريخ  East Eagleتم عقد جلسة معلومات محطة 

لعام. باإلضافة إلى ذلك، تم عقد المنزل المفتوح الجمالي لمحطة  تحديد مواقع مرافق الطاقة جلسة استماع للتعليق ا

East Eagle  2020يناير   14الفرعية في . 

 الفرعية واألسئلة المتداولة East Eagleحقائق عن محطة 

.  2020يناير  14بعناية إلى أسئلة المجتمع ومخاوفه خالل جلسة المنزل المفتوح في   Eversourceاستمع ممثلو  

ا خالل المنزل المفتوح، فقد قمنا بوضع وثيقة "معالجة مخاوف المجتمع"، وهي وثيقة تحتوي على كما وعدن

 الفرعية في شرق بوسطن.  East Eagleحقائق عن المشروع واألسئلة المتداولة حول محطة 

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

 أنشأنا أيًضا مقطع فيديو قصيًرا يقدم تاريخ المشروع ونظرة عامة عليه. 

 اللغة اإلنجليزية - Chelsea-East Eagle-Mysticتاريخ ونظرة عامة على مشروع  •

 اللغة اإلسبانية  - Chelsea-East Eagle-Mysticتاريخ ونظرة عامة على مشروع  •

 المنازل المفتوحة  2018

.  2018فبراير   27في  Everett؛ وفي 2018يونيو   14فبراير و  8في  Chelseaتم عقد المنازل المفتوحة في 

ت في المجتمعات المحلية، سنرسل خطابات بدء أعمال اإلنشاءات بالبريد إلى مالكي  عندما نبدأ أعمال اإلنشاءا 

العقارات على طول الطريق، ونقوم بالتواصل من الباب إلى الباب مع مالكي العقارات القريبين، والمقيمين،  

  والشركات المحلية.

  

https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/addressing-community-concerns---meec-2-27-20-web-version.pdf?sfvrsn=5187d562_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/addressing-community-concerns---meec-2-27-20-web-version---spanish.pdf?sfvrsn=3bb7d562_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/addressing-community-concerns---meec-2-27-20-web-version---portuguese.pdf?sfvrsn=3ab7d562_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/addressing-community-concerns---meec-2-27-20-web-version---haitian-creole.pdf?sfvrsn=39b7d562_2
https://youtu.be/8uSv1suti8s
https://youtu.be/N9zdpa7Hou8


 إخطارات العمالء 

• Everett -  خطاب بدء أعمال اإلنشاءات 

• Chelsea -  خطاب بدء أعمال اإلنشاءات 

 إخطار بجلسة المعلومات  •
 اللغة اإلسبانية  -إخطار بجلسة المعلومات   •
 اللغة البرتغالية  -إخطار بجلسة المعلومات   •
 الكريولية الهايتية   -إخطار بجلسة المعلومات   المعلومات •
 اللغة اإلنجليزية  -ية إخطار بجلسة استماع علن -إشعار تغيير المشروع  •
 اللغة اإلسبانية  -تماع علنية إخطار بجلسة اس -إشعار تغيير المشروع  •
 اللغة البرتغالية  -إخطار بجلسة استماع علنية  -شعار تغيير المشروع إ •
 اللغة اإلنجليزية -إخطار المنزل المفتوح الجمالي  •
 اللغة اإلسبانية  -إخطار المنزل المفتوح الجمالي  •
 اللغة البرتغالية  -إخطار المنزل المفتوح الجمالي  •
 الكريولية الهايتية  -إخطار المنزل المفتوح الجمالي  •

 لجنة خدمات المدن واألحياء  -نة بوسطن مجلس مدي

  East Eagle، عقدت مدينة بوسطن جلسة استماع عامة لمناقشة محطة شارع 2020مايو   22في يوم الجمعة  

الفرعية المعتمدة؛ تمت رعاية هذا األمر من قبل المستشارة ليديا إدواردز، وتمت إحالته إلى لجنة خدمات المدن  

باهتمام وأجابوا على أسئلة  Eversource. خالل جلسة االستماع، استمع ممثلو 2020يناير   29واألحياء في 

المجتمع ومخاوفه. وكما وعدنا خالل جلسة االستماع، فإننا ننشر رسومات التنبؤ باألحمال، وخطة االستجابة  

 للطوارئ.

 اللغة اإلنجليزية - التنبؤ بأحمال شرق بوسطن  •
 اللغة اإلسبانية - التنبؤ بأحمال شرق بوسطن  •
 زيةاللغة اإلنجلي  -خطة االستجابة للطوارئ في شرق بوسطن  •
 سبانيةاللغة اإل  -خطة االستجابة للطوارئ في شرق بوسطن  •

 خطط إدارة حركة المرور 

  Eversourceالعمل بالتشاور مع مسؤولي المدينة والوالية، بما في ذلك ماساتشوستس. وضعت وزارة النقل، 

 - Mystic - East Eagle( لكل قسم من مشروع موثوقية TMPsمجموعة من خطط إدارة حركة المرور ) 

Chelsea . 

  

https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-final-start-of-construction-letter-city-of-everett-3-19-18.pdf?sfvrsn=6173c262_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-final-start-of-construction-letter-city-of-chelsea-4-9-18.pdf?sfvrsn=6373c262_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-information-session-notification.pdf?sfvrsn=d9a0cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-east-boston-information-session-notification-2-5-19-map-included-1-17_spl2bf2ab0f1b5267e39dbdff3500e2e88e.pdf?sfvrsn=c1a0cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-east-boston-information-session-notification-2-5-19-map-included-1-17_ptb.pdf?sfvrsn=7fa3cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-east-boston-information-session-notification-2-5-19-map-included-1-17_hat.pdf?sfvrsn=97a2cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-east-boston-information-session-notification-2-5-19-map-included-1-17_hat.pdf?sfvrsn=97a2cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-east-boston-information-session-notification-2-5-19-map-included-1-17_hat.pdf?sfvrsn=97a2cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-east-boston-information-session-notification-2-5-19-map-included-1-17_hat.pdf?sfvrsn=97a2cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-public-comment-hearing-notice-(english).pdf?sfvrsn=2da3cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-public-comment-hearing-notice-(spanish).pdf?sfvrsn=8fa0cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/m-ee-c-public-comment-hearing-notice-(portuguese).pdf?sfvrsn=b0a0cc62_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/aesthetic-open-house-notification---english.pdf?sfvrsn=b158d562_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/aesthetic-open-house-notification---spanish.pdf?sfvrsn=bf58d562_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/aesthetic-open-house-notification---portuguese.pdf?sfvrsn=bd58d562_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/aesthetic-open-house-notification---haitian-creole.pdf?sfvrsn=b258d562_2
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/east-boston-load-growth-english.pdf?sfvrsn=3f6cd262_0
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/east-boston-load-growth-spanish.pdf?sfvrsn=96cd262_0
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/east-boston-emergency-response-plan-english.pdf?sfvrsn=1b6cd262_0
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/east-boston-emergency-response-plan-spanish.pdf?sfvrsn=f56dd262_0


خاصة بتحديد المسار كما حددها مجلس تحديد مواقع مرافق الطاقة  تتضمن خطط إدارة حركة المرور شروًطا

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. 

 كة المرور ُعرضة للتغيير، وقد يتم تحديثها. يرجى مالحظة أن خطط إدارة حر

 خطط إدارة حركة المرور في بوسطن  •
 Chelseaخطط إدارة حركة المرور في  •

 Everettخطط إدارة حركة المرور في  •

 معلومات االتصال 

لمزيد من المعلومات عن المشروع، أرسل رسالة بالبريد اإللكتروني 

  .800- 793-2202أو اتصل على الرقم  ProjectInfo@eversource.com إلى 

 

https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/mystic-easteagle-boston-tmp.pdf?sfvrsn=c872c362_0
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/mystic-easteagle-chelsea-tmp.pdf?sfvrsn=d972c362_0
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/mystic-easteagle-chelsea-tmp.pdf?sfvrsn=d972c362_0
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/mystic-easteagle-chelsea-tmp.pdf?sfvrsn=d972c362_0
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/mystic-easteagle-everett-tmp.pdf?sfvrsn=6472c362_0
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/mystic-easteagle-everett-tmp.pdf?sfvrsn=6472c362_0
https://www.eversource.com/content/docs/default-source/tranmission/mystic-easteagle-everett-tmp.pdf?sfvrsn=6472c362_0
mailto:ProjectInfo@eversource.com

