ورقة وقائع المشروع
.مالحظة :هذا ملخص الوثيقة .لعرض الملف بشكل كامل ،من فضلك استخدم الرابط المرفق في نهاية هذه الصفحة

اسم المشروع

اختار الحي

يحلا راتخا
الحي

BackVillage
Allston
Bay
Beacon
East
Downtown
Dorchester
Chinatown
Charlestown
Brighton
Harbor
Fenway
Hyde
Jamaica
Leather
Longwood
Mission
Mattapan
North
Roxbury
Roslindale
South
West
Boston
Bay
End
Roxbury
Park
Boston
End
Hill
Islands
District
Plain
HillMedical
Waterfront
Area

العنوان

الحاالت الموجودة
المنافع الموجودة في الموقع

االسم المقترح
المحتوى المقترح
البريد اإللكتروني

معلومات اتصال
مدير مشروع وكالة
بوسطن للتخطيط
) (BPDAوالتنمية

رقمالهاتف

االسم

الهاتف

البريد

البرنامج
برنامج بناء مشروع
مفصل يتضمن
المرفقات

أو رقم الوحدات ) (GFSاستخدام

النوع المستخدم

أو رقم الوحدات ) (GFSاستخدام

النوع المستخدم

أو رقم الوحدات ) (GFSاستخدام

النوع المستخدم

أو رقم الوحدات ) (GFSاستخدام

النوع المستخدم

موقف السيارات

منطقة الموقع
الفدنات  (GFS) ،إجمالي

المساحات فوق الدرجة

االرتفاع
مسموح

مقترح

الالئحة الفيدرالية
لإلقتناء

مناطق مقسمة
بند /بنود يمكن تقسيمها

وصف أيّ مساعدة لتقسم المناطق الالزمة ،إن أمكن

ملخص هذا الملف
 :من أجل

:نوع الملف :الملف بالكامل موجود هنا

مسموح

المسافات ذات المستوى
المنخفض

مقترح

01a

01b

02

معلومات عامة

معلومات عامة  200كلمة كحد أقصى

من فضلك قم بتزويدنا بوصف مختصر للمشروع وحالة الحي

منافع المشروع

من فضلك قم بإرفاق قائمة منافع المجتمع المقترحة

وسيلة النقل

الملخص 200 :كلمة كحد أقصى
،الرجاء وصف أي آثار مترتبة على جميع وسائل النقل ذات الصلة بين الشروط الحالية والمقترحة .إن اقتضى األمر
.يرجى مناقشة التعديالت المقترحة لمواجهة التأثيرات المترتبة

03

04

التدقيق البيئي

الملخص 200 :كلمة كحد أقصى
.يرجى وصف حالة التقييمات الجارية أو التي تم اإلنتهاء منها لتحليل اآلثار البيئية للمشروع المقترح

التصميم المستدام والقدرة على التكيف مع المناخ

.يرجى ذكر أيّ عقبات مناخية متوقعة والتعديالت المقترحة لتعويض هذه المخاوف

تقييم بناء كامل إلنعدام الكربون؟

ال

نعم

؟) (LEEDهل اكتملت قائمة التحقق من تصميمات الطاقة والبيئة

ال

نعم

:في حال كانت اإلجابة ال ،قم بتزويدنا بالسبب

ال

نعم

:في حال كانت اإلجابة ال ،قم بتزويدنا بالسبب

05

التصميم الحضاري

ملخص  200كلمة كحد أقصى
.من فضلك قم بتزويدنا بأهدافك الموضوعة لمقترح خطة التصميم الحضاري

.وترد في األرقام الواردة أدناه الخطة الهندسية  ،وخطة الموقع  ،وعمليات التأجير اإلنمائية

06

07

الموارد التاريخية واألثرية

الملخص 100 :كلمة كحد أقصى
.من فضلك قم بذكر أيّ تأثيرات مقترحة على المصادر التاريخية ،إن وجد

أنظمة البنية التحتية

الملخص  100كلمة كحد أقصى
.من فضلك قم بذكر أيّ تغييرات مقترحة في البنية التحتية ،إن وجد

08

التنسيق مع الوكاالت الحكومية

قم بذكر الوكاالت الحكومية األخرى التي تعمل بها حاليًا أو من المتوقع التنسيق معها الحقًا

Please indicate that the following Figures have been included as attachments to your submission

الشكل 01

تفاصيل ملخص الجدول اإلنمائي

ال

نعم

الشكل 02

الخطة الهندسية

ال

نعم

الشكل 03

خطة الموقع

ال

نعم

الشكل 04

(األداء اإلنمائي )  2كحد أقصى

ال

نعم

يتم تعبئتها وتقديمها من خالل البريد اإللكتروني إلى مدير
المشروع مع األرقام كملحقات منفصلة) يتم تكرارها بناء
)على الحلول التقنية

