كومنولث ماساتشوستس
ENERGY FACILITIES SITING BOARD
إخطار اجتماع EFSB
EFSB 14-04A/D.P.U. 14-153A/14-154A
شركة نستار إلكتريك والتي تزاول أعمالها تحت اسم إفرسورس إنرجي
عا عن بعد باستخدام تطبيق
سيعقد ( Energy Facilities Siting Boardيُشار إليه فيما يلي باالختصار " )"EFSBاجتما ً
 Zoomلمؤتمرات الفيديو ،وذلك يوم االثنين الموافق  1فبراير  ،2021في تمام الساعة  1:00مسا ًء إلى الساعة 8:00
مسا ًء تقريبًا (يتخللها فترة استراحة لمدة ساعة واحدة في الساعة  5:00مسا ًء) ،وسيستأنف العمل ،إن لزم األمر ،يوم الثالثاء
استمرارا الجتماع  EFSBالمنعقد في 16
الموافق  2فبراير  ،2021في تمام الساعة  9:00صبا ًحا تُعد هذه االجتماعات
ً
ديسمبر  ،2020وال ُمخطط النعقادها في  17ديسمبر  ،2020ولكن تم تأجيلها بسبب ظروف الطقس القاسي .يتمثل الغرض من
اجتماع  EFSBفي االستماع إلى التعليقات والتصويت إما بالموافقة أو الموافقة وفق شروط أو تعديالت خاصة ،أو رفض القرار
المؤقت الصادر عن  EFSBفي  28فبراير  2020والذي يوصي بالموافقة على تغيير المشروع الذي قدمته شركة نستار
إلكتريك التي تزاول أعمالها تحت اسم إفرسورس إنرجي ("إفرسورس" أو "الشركة") إلى  EFSBفي  15نوفمبر 2018
بخصوص مشروع تعزيز موثوقية اإلمداد بالطاقة في مناطق ميستيك-إيست إيجل-تشيلسي ("المشروع") .وقد سبق لمجلس
 EFSBالموافقة على المشروع ،في  1ديسمبر  2017بموجب قراره النهائي في EFSB 14-04/D.P.U. 14-153/14-
"( 154القرار النهائي") .يتضمن المشروع خطين جديدين لنقل الكهرباء تحت األرض بجهد  115كيلو فولت في إيفريت
وتشيلسي وشرق بوسطن ،بماساتشوستس ،باإلضافة إلى محطة فرعية جديدة بقدرة  115/14كيلو فولت ("المحطة الفرعية")
في شرق بوسطن .يرد في نهاية هذا اإلشعار المواعيد االحتياطية وإجراءات اإلخطار ،إذا اقتضت ظروف الطقس السيء تأجيل
االجتماع.
كما هو معتمد في القرار النهائي ،كانت المحطة الفرعية تقع على الجانب الشرقي من قطعة أرض كبيرة مملوكة لمدينة بوسطن
("قطعة أرض المدينة") في حي إيجل هيل في شرق بوسطن .وسيؤدي تغيير المشروع إلى نقل المحطة الفرعية المقترحة على
بعد  190قد ًما تقريبًا ،من الجانب الشرقي لقطعة أرض المدينة ("الموقع األصلي" في  338إيست إيجل ستريت) إلى الركن
الشمالي الغربي من قطعة أرض المدينة ،بجوار كوندور ستريت ("الموقع الجديد للمحطة الفرعية" في  0شارع كوندور) .وسيتم
توصيل خطي نقل الطاقة بقدرة  115كيلو فولت بالمحطة الفرعية في الموقع الجديد لها ولن تمر بعد ذلك من أسفل شارعي
كوندور وإيست إيجل .توضح الخريطة أدناه المواقع النسبية للموقع األصلي المعتمد والموقع الجديد المقترح للمحطة الفرعية
وقطعة أرض المدينة.
الوصول العام وفرصة التعليقات العامة
وفقًا لقانون االجتماعات المفتوحة في ماساتشوستس ،G.L. c. 30A, §§18-25, 980 CMR 2.04(1) ،وإعالن الطوارئ
الصادر عن حاكم الوالية بيكر في  10مارس  ،2020وأمر التعليق ذي الصلة الصادر في  12مارس  2020إليقاف العمل
عا باستخدام تطبيق  Zoomلمؤتمرات الفيديو لسماع التعليقات
ببعض أحكام قانون االجتماعات المفتوحة ،سيجري  EFSBاجتما ً
العامة والتداول بشأن القرار المؤقت والتصويت عليه .القرار المؤقت متاح على:
 .https://fileservice.eea.comacloud.net/FileService.Api/file/FileRoom/11869244تتوفر معلومات
إضافية ،بما في ذلك بيان اجتماع المجلس المنعقد في  16ديسمبر  ،2020باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية ،على:
.https://www.mass.gov/service-details/mystic-east-eagle-chelsea-reliability-project
ونظرا لحالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كوفيد ،19-سينعقد اجتماع  EFSBباستخدام تطبيق  Zoomلمؤتمرات الفيديو.
ً
والستيعاب المزيد من الحضور ،سيتم تهيئة منصة  Zoomللسماح بحضور ما يصل إلى  500شخص .ومن المقرر توفير
الترجمة الفورية من اإلنجليزية إلى اإلسبانية ومن اإلسبانية إلى اإلنجليزية (انظر التعليمات أدناه) .يمكن للحضور المشاركة
بالنقر فوق (أو إدخال) الرابط التالي https://zoom.us/j/99513786137 :من الكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر
اللوحي .ال يلزم تنزيل أي برامج مسبقًا .للمشاركة بالصوت فقط ،يمكن للحضور االتصال على الرقم 1 646 558 8656
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عرف االجتماع  .995 1378 6137يُرجى العلم بأن المشاركين من خالل االتصال الهاتفي لن يسمعوا سوى الصوت
وإدخال ُم ّ
المباشر للمتحدث الفعلي بدون ترجمة.
إذا سبق لك التسجيل للتعليق لكنك لم تعلّق ،فسيتم دعوتك للتعليق بنفس ترتيب تسجيلك لالشتراك .إذا لم يسبق لك التسجيل للتعليق،
وترغب في التعليق في اجتماع  ،EFSBيُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى  Geneen.Bartley@mass.govباالسم الكامل
وعنوان البريد اإللكتروني والعنوان البريدي بحلول يوم الخميس الموافق  28يناير  .2021إذا كنت تتوقع التعليق عبر الهاتف،
فيُرجى ترك رسالة بريد صوتي على الرقم  617-305-3529باسمك الكامل ورقم هاتفك (الذي ستستخدمه لالتصال) والعنوان
البريدي بحلول يوم الخميس الموافق  28يناير  .2021يُسمح لمزيد من األشخاص بالتعليق في أثناء االجتماع وفقًا لتقدير رئيس
الرابط:
على
اإلنترنت
عبر
سابقًا
المقدمة
الكتابية
التعليقات
تتوفر
.EFSB
 ،https://eeaonline.eea.state.ma.us/DPU/Fileroom/dockets/bynumber/EFSB14-4Aحيث يمكن
الوصول إلى جميع المواد األخرى في حافظة تغيير المشروع.
سيسجّل  EFSBاجتماع  EFSBالقادم وسيكون التسجيل متا ًحا على موقع  YouTubeعلى:
https://www.youtube.com/channel/UCklPj6xxSKww-Kr26lEZVTA/videos.
التسهيالت للجمهور والوصول إلى اللغة
يمكن توفير المواد الخاصة بهذا اإلجراء ،عند طلبها ،بتنسيق يناسب ذوي االحتياجات الخاصة (مثل طريقة برايل أو الطباعة
بحروف كبيرة أو الملفات اإللكترونية أو تنسيق صوتي) .وسيتم أيضًا توفير التسهيالت المناسبة لألشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة عند طلبها .يُرجى إدراج وصف للتسهيالت التي ستحتاجها بأكبر قدر ممكن من التفاصيل .اتصل بمنسق  ADAفي
 EFSBلتقديم طلبك ،على البريد اإللكتروني .Melixza.Esenyie2@mass.gov
وكما ذُكر أعاله ،سيتم تقديم خدمات الترجمة الفورية من اإلنجليزية إلى اإلسبانية ومن اإلسبانية إلى اإلنجليزية عبر مؤتمر الفيديو
من خالل تطبيق  Zoomلمؤتمرات الفيديو على  .https://zoom.us/j/99513786137بعد االنضمام إلى االجتماع
عبر تطبيق  ، Zoomيجب على جميع الحاضرين اختيار اللغة المفضلة (اإلنجليزية أو اإلسبانية) لسماع الترجمة الفورية إلى
ثم اختر اللغة المفضلة .إذا لم تحدد أي لغة ،فستسمع صوت المتحدث
تلك اللغة (حسب الحاجة) .اضغط أيقونة الكرة األرضية
عرف االجتماع
م
وإدخال
1
646
558
8656
الرقم
على
االتصال
للحضور
بدون ترجمة .للمشاركة بالصوت فقط ،يمكن
ُ ّ
 .995 1378 6137يُرجى العلم أن المشاركين من خالل االتصال الهاتفي لن يستمعوا سوى للصوت المباشر للمتحدث الفعلي
بدون ترجمة.
قد تتوفر خدمة الترجمة الفورية بلغات إضافية عند الطلب .أدرج في طلبك اللغة المطلوبة وعدد األشخاص الذين يحتاجون إلى
خدمات الترجمة الفورية .احرص على تقديم تفاصيل االتصال بك لربما نحتاج إلى مزي ٍد من المعلومات .يُرجى تقديم إخطار
مسبق قدر اإلمكان ،في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق  21يناير  .2021أرسل طلبك إلى رئيس االجتماع (انظر معلومات
االتصال أدناه).
إشعار بشأن الطقس السيء والتواريخ البديلة
في حالة وجود طقس سيء ،سيتم اإلعالن عن أي تأجيل عبر رابط تطبيق برنامج  Zoomعلى
 https://zoom.us/j/99513786137وعلى موقع  EFSBاإللكتروني
https://www.mass.gov/service-details/mystic-east-eagle-chelsea-reliability-project.
عند وجود حالة طوارئ بسبب الثلوج يوم االثنين الموافق  1فبراير  2021تقتضي تأجيل االجتماع ،فسينعقد يومي االجتماع
( 1و 2فبراير) في المواعيد االحتياطية التالية:
االثنين الموافق  8فبراير  2021في تمام الساعة  1:00مسا ًء –  8:00مسا ًء
الثالثاء الموافق  9فبراير  2021في تمام الساعة  9:00صبا ًحا –  12:00مسا ًء
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2021  فبراير9  فسيكون الموعد االحتياطي هو،2021  فبراير2 عند وجود حالة طوارئ بسبب الثلوج يوم الثالثاء الموافق
 مسا ًء12:00 – ً  صباحا9:00 في تمام الساعة
 االتصال برئيس االجتماع على رقم،يمكن ألي شخص يرغب في الحصول على مزيد من المعلومات بخصوص هذا اإلشعار
:الهاتف أو البريد اإللكتروني أدناه
 رئيس االجتماع،جوان فوستر إيفانز
Joan.Evans@mass.gov( أو617) 305-3525
 اتصل أو أرسل رسالة نصية على، قبل أو في أثناء االجتماع،Zoom للمساعدة الفنية في المشكالت المتعلقة بتطبيق
.(857) 200-0065
For technical assistance with Zoom issues, before or during the meeting, call or text
(857) 200-0065.
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/mysticeast-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/servicedetails/mystic-east-eagle-chelsea-reliability-project bằng menu ngôn ngữ thả xuống
[Vietnamese]
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الموقع األصلي ال ُمعتمد للمحطة الفرعية والموقع الجديد ال ُمقترح للمحطة الفرعية في شرق بوسطن
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