اطالعات ضروری

Redmond
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Preserve

 )PSE( Puget Sound Energyشرکتی است که برق
محله شما را تامین میکند Energize Eastside .نام
طرحی است که طی آن ایستگاه فرعی برق جدیدی در بلوو و خط
انتقال برق جدیدی از ردموند تا رنتون ساخته می شود.

 202احتمالی مسیر
بخشهای
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تعداد افرادی که در ایستساید زندگی و کار میکنند ،روز به روز
افزایش مییابد .این رشد روزافزون202سامانه برق ما را حتت فشار
قرار داده است .اگر  PSEاین سامانه را ارتقا ندهد ،احتمال
قطع برق افزایش خواهد یافت.

 PSEطرح  Energize Eastsideرا در کجا
خواهد ساخت؟
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 PSEبرای گذراندن خط جدید چندین گزینه را زیر نظر دارد.
نقشه سمت راست نواحی یا بخشهای در نظر گرفته شده را
نشان میدهد PSE .برای ایجاد خط جدید باید چند بخش از
این بخشها را بسازد .خط جدید ،ایستگاه فرعی برق سامامیش
ردموند را به ایستگاه فرعی برق تالبوت هیل رنتون وصل خواهد
کرد .بر اساس این طرح ایستگاه فرعی برق جدیدی نیز در یکی از
سه مکان احتمالی که با مثلثهای سفید در نقشه نشان داده
90
شده است ،ساخته خواهد شد.
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خطوط رنگی دارای برچسب حرفی ،بخشهای احتمالی مسیر
هستند 16 .بخش وجود دارد و ما باید مشخص کنیم که
کدام بخشها باید ساخته شود .بخشها باید به هم متصل
شوند و خطی از ایستگاه فرعی سامامیش به ایستگاه فرعی
تالبوت هیل ایجاد کنند .ایستگاههای فرعی برق با مثلثهای
مشکی روی نقشه مشخص شدهاند.
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راهنمای نقشه
ایستگاه فرعی موجود
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چرا  Energize Eastsideالزم است؟

Tiger Mountain
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مکان احتمالی ایستگاه فرعی
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بخشهای مسیر

How power gets to your home

برق چگونه به خانه شما میرسد
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کارکرد  Energize Eastsideچه خواهد بود؟
 PSEبرای تضمین پایداری نیروی برق ایستساید چندین گزینه را بررسی کرده است .تنها راهکار رفع مشکل،
کوشش برای حفظ اهداف صرفهجویی و ایجاد خط انتقال جدید است .خط انتقال ،مجموعهای از سیم های متصل
به تیرهای بلند است که برق را از نقطهای به نقطه دیگر میرساند .این خط جدید ،برق بیشتری را به شهرهای ردموند،
کرکلند ،بلوو ،نیوکسل و رنتون خواهد رساند.

نیازمند کمک شما هستیم
 PSEبرای تصمیمگیری درباره مکان ساخت این خط به کمک شما نیاز دارد .صدای شما شنیده ام .با پست صوتی
پروژه به شماره  1-800-548-2614یا پست الکترونیکی  energizeeastside@pse.comمتاس بگیرید.

برای کسب اطالعات بیشتر
pse.com/energizeeastside
1-800-548-2614
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