تجديد و
تطوير
MJØLNERPARKEN

هل تريد
االرتقاء مبنزلك اآلن؟
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دعم #
س ّجل اسمك يف القامئة اآلن  #إذا كنت أول من ُيسجل اسمه ،فستكون أول من يتلقى عرضً ا  #ستتلقى ً
اتصل بنا واكتشف املزيد
منزل فارغ يف الحي الذي تريد العيش فيه .بتسجيل اسمك ،ستمنحنا املزيد من
الوقت ملساعدتك.

يحتاج حي  Mjølnerparkenإىل التجديد ،واتباع اعتامد الحكومة فيام يتعلق بخطة
 ،ghettoكام نحتاج إىل بيع  %60من املنازل العائلية.

اقرأ املزيد يف الصفحة الخلفية حول كيفية الحصول عىل مساعدة لالرتقاء مبنزلك.

لذا لدينا عرض لك لالرتقاء مبنزلك اآلن.

نتطلع إىل االستامع إليك.

إذا كان لديك حاليًا عقد إيجار دائم يف  ،Mjølnerparkenفلديك فرصة إعادة تسكني
دائم يف مجمعات  Bo-Vitaالسكنية األخرى بكوبنهاجن.

مع أطيب التمنيات،
Bo-Vita

لذا ،عليك تسجيل اسمك اآلن .بعد ذلك ،ستكون أول من يتلقى عرضً ا للحصول عىل

هل تريد
االرتقاء مبنزلك اآلن؟
اتصل بنا ...
هل لديك عقد إيجار دائم يف Mjølnerparken؟ إذا كان األمر كذلك ،فيمكنك تسجيل اسمك للحصول عىل منزل جديد يف أحد مجمعات Bo-Vita
السكنية يف كوبنهاجن عن طريق االتصال بـ:
1.1مجموعة اإلسكان يف  ،BO-VESTالتي تدير تأجري منازل  ،Bo-Vitaرقم الهاتف  0880 8818أو الربيد اإللكرتوين mjolnerparken@bo-vest.dk
2.2مستشار األمن  ،Søren Wiborgرقم الهاتف  ،0537 6190الربيد اإللكرتوين sor@bo-vest.dk
3.3مستشار األمن  ،Torben Randrupرقم الهاتف  ،0533 6190الربيد اإللكرتوين tra@bo-vest.dk
4.4رئيس األمن  ،Eskild Dahl Pedersenرقم الهاتف  ،4700 2020الربيد اإللكرتوين edp@bo-vest.dk
إذا كنت أول من سيسجل اسمه ،فستكون أيضً ا أول من يتلقى عرضً ا للحصول عىل منز ٍل يف الحي الذي تريد العيش فيه .عندما نعرف املنازل املُراد بيعها ،سيحصل املقيمون يف هذه املنازل
عىل
األولوية.

سنساعدك عىل االرتقاء مبنزلك ...
االرتقاء مبنزلك ال يعني مجرد الحصول عىل منزل جديد .فهو يعني أيضً ا االنتقال إىل حي جديد ،ووجود الكثري من االعتبارات العملية املرتبطة بعملية االنتقال .بشكل عام ،ستحصل عىل
مساعدة فيام يتعلق بـ  /يجب أن تعرف أن:
•ستدفع اإليجار حتى موعد االنتقال فقط ،أي ،حتى تاريخ االنتقال.
•ستُدفع مصاريف اإلخالء نيابة عنك ،وميكنك استعارة صناديق اإلخالء وقد تتمكن من الحصول عىل مساعدة فيام يتعلق بتعبئة ممتلكاتك.
•ستحصل عىل مساعدة مالية معقولة لتغطية تكاليف تهيئة منزلك الجديد الستيعاب ممتلكاتك (عىل سبيل املثال ،األثاث والستائر واألرضيات وتجهيزات اإلنارة).
•ميكنك الحصول عىل مساعدة لالتصال بالسلطات العامة ،عىل سبيل املثال ،فيام يتعلق باإلعانات السكنية ،أو االتصال مبكتب ( Udbetaling Danmarkمدفوعات
الدمنارك) وما إىل ذلك.
•ميكنك الحصول عىل مساعدة لنقل هاتفك/خط اإلنرتنت.
•ميكنك الحصول عىل مساعدة يف العثور عىل مدرسة جديدة/مؤسسة رعاية نهارية.
•ميكنك الحصول عىل مساعدة يف التواصل مع مكتب عقارات جديد/مجلس العقارات السكنية.
فيام يتعلق بالتأمني ،هناك ثالثة أمور تحتاج إىل معرفتها:
 .1ميكن نقل تأمينك الحايل من  Mjølnerparkenإىل منزلك الجديد.
ستحتاج فقط إىل الدفع إذا كان هناك اختالف ،أي ،إذا كان تأمني منزلك الجديد أعىل من منزلك
الحايل.
 .2إذا كان لديك قرض تأميني أو مصاريف تأمينية ،فسيتم سدادها تلقائ ًيا يف حسابات اإلخالء.
 .3ميكنك الحصول عىل قرض بدون فوائد مبوجب تأمينك الجديد ،وميكن سداده خالل  10سنوات كحد أقىص.

الحصول عىل مساعدة للفهم
من فريق األمن

 Bo-Vitaبإدارة BO-VEST
Stationsparken 37
DK-2600 Glostrup
الهاتف0880 8818 :
www.bo-vest.dk

