
إعادة اإلسكان

املؤقت 2020 3#

  التجديد و

 التطوير

»MJØLNERPARKEN« يف حي ميولنه باركن  

الصفحة 2 ما هو إعادة اإلسكان املؤقت؟... 

الصفحة 2 هكذا تترصّف عندما يتعني عليك االنتقال... 

صفحة 6 االقتصاد... 

الصفحة 5 7 نصائح جيدة... 

الصفحة 8 االتصال... 

صفحة 2 أين ومتى؟... 

الصفحة 5 اهتم جيًدا باملنزل املعاد إسكانك فيه... 

الصفحة 7 الخيارات واملشرتيات... 



مساكن »بو- فيتا« Bo-Vita  | الصفحة 2

عليك االنتقال 

مؤقًتا؟

قّرر سكان حي ميولنه باركن »Mjølnerparken« أن تحتوي جميع املنازل عىل مطبخ 

جديد وحّمم. ال ميكن العيش يف مسكٍن بدون مطبخٍ وحّمم، ولذلك تحتاج إىل االنتقال 

ملدٍة ترتاوح ما بني شهرين إىل ثالثة أشهر، أثناء تجديد مسكنك. هذا يعني أّن عليك السكن 

بشكل مؤقت.

 سيذكّرك منزلك املؤقت باملنزل الذي تعيش فيه اآلن.

 سيكون سكنك هذا يف حّي ميولنه باركن »Mjølnerparken« أو يف مكان آخر ضمن بلديّة 

 ،»Mjølnerparken« كوبنهاغن. إذا تم إعادة إسكانك يف مسكن خارج حي ميولنه باركن

فإنك بطبيعة الحال ستكون موضع ترحيب للسكن يف ميولنه باركن »Mjølnerparken« يف 

حال توفّر سكٍن شاغر.

ستتلّقى إخطارًا باالنتقال، قبل ثالثة أشهر من موعد انتقالك. وبالتزامن مع هذا اإلخطار 

ستحصل عىل عرض منزل مؤقت إلعادة اإلسكان. يتعني عليك التوقيع عىل هذا العرض ومن 

ثم إعادته إىل رشكة BO-VEST، وإال فإن العرض سيُلغى وستتحّمل بنفسك نفقات السكن 

املؤقت. 

سيتم تجديد املنازل خالل السنوات األربع القادمة، وسنقوم بإعادة اإلسكان بشكل مستمر.

 عليك حزُم أمتعتك بنفسك.

يتعني عليك أن تحزِم أغراضك وأمتعتك داخل املنزل ويف غرفة املستودع بنفسك. 

إّن املسكن الذي ستقيم فيه سيكون فارًغا، لذلك يتعني عليك حزم جميع 

األثاث واملقتنيات الشخصية التي تعتقُد أنك ستحتاج إليها خالل الشهرين أو

 

الثالثة أشهر القادمة. 
إذا ُعرض عليك منزٌل مؤقت أصغر من منزلك الحايل، فسيكون لديك خيار تخزين بعض 

األثاث الخاص بك يف فندق املستودع. يرجى مالحظة أنه ال ميكن الوصول إىل ذلك األثاث 

 خالل فرتة إعادة اإلسكان املؤقتة.

 إذا كنت راغبًا يف هذا الحل، فعليك االتصال باملستشار األمني.

ستحصل عىل دليل االنتقال مرفًقا مع إخطار تاريخ االنتقال. وفيه ستجد أن الوزن األقىص 

لكل صندوق يجب أن ال يتعّدى 15 كيلوغراًما. ستستلم صناديق االنتقال وأفالم الفقاعات 

الهوائية والرشيط الالصق قبل أسبوعني من تاريخ انتقالك من املنزل. 

ميكن لكبار السن والعجزة واملعّوقني الحصول عىل مساعدة خاصة أثناء 

حزمهم ألمتعتهم 
إذا كنت بحاجة إىل مساعدة، فعليك االتصال برشكة »بو فيست« Bo-VEST أو بفريق 

األمن. 

كم ميكنك اختيار الدفع مقابل االنتقال،

حيث ستساعد الرشكة عىل حزم أمتعتك ومقتنياتك. يتعني عليك االتصال برشكة النقل 

مبارشة إلبرام اتفاق معها.

أين ومتى يجب عيّل أن أنتقل بشكل مؤقت؟

هذا ما ستفعله 

عندما يتعني عليك االنتقال
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سيكون هناك مزيد من املعلومات حول حزم املقتنيات واألمتعة وتفاصيل االتصال مع رشكة 

النقل يف الوقت املناسب.

سيتم وضع حاويات بحيث ميكنك ترتيب أمتعتك.

 التأمني عىل مقتنياتك
توفّر رشكة النقل التأمني الذي يغطي الحرائق واألرضار الناجمة عن املياه والسطو، ولكن 

عليك شخصيًّا تأمني مقتنياتك الخاّصة بالشكل الصحيح املناسب لعملية االنتقال.  

الحصول عىل مساعدة من فريق األمن.

إذا ألحقت رشكة النقل أرضارًا بأمتعتك أثناء عملية النقل، فإن الرشكة ملزمة بدفع تعويض 

األرضار. يجب أن تكون قادرًا عىل إثبات أّن رشكة النقل هي التي تسبّبت يف إحداث الرضر 

قبل أن تتمكن من الحصول عىل أّي تعويض، وعليك اإلبالغ عن ذلك يف غضون 14 يوًما بعد 

االنتقال. إذا كنتم غري متفقني، فسيكون هناك دعوى قضائية خاّصة بينك وبني رشكة النقل. 

إذا قامت رشكة النقل بحزم مقتنياتك وأغراضك، فإنها ستقوم بتغطية األرضار.
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األدوات الخاصة يف املنزل
إذا كان لديك أجهزة وأدوات منزليّة خاّصة معتمدة ومثبتة من قبل البلديّة، فتذكّر تنبيه 

رشكة النقل يك تقوم بنقلها إىل مقّر سكنك الجديد. إذا كانت لديك مكاملات طارئة، فمن 

املهم أن تقوم بنقل هاتفك وإخطار الرعاية املنزلية عن انتقالك من املنزل.

تغيري العنوان والربيد
.borger.dk يجب اإلبالغ عن التغيري املؤقت لعنوانك عىل صفحة 

 الحصول عىل مساعدة من فريق األمن. ستتلقى بعد ذلك الربيد تلقائيًا عىل عنوانك 

 املؤقت.

 

التلفاز واإلنرتنت 

والهاتف األريض، إن وجد
 تحتاج إىل نقل التلفاز والهاتف واإلنرتنت. الحصول عىل مساعدة من فريق األمن. 

هذا ما ستفعله عندما يتعني عليك االنتقال - تتمة

تذكر االنتباه إىل: 

أنه قد يكون هناك حلول أُخرى للتزّود بخدمة التلفاز أو اإلنرتنت   •

يف قسم السكن الجديد الذي ستنتقل  

إليه.  

أنه يجب عليك إلغاء اشرتاكك من   • 

مزود الخدمة السابق.  

أنه يجب عليك اإلبالغ عن انتقالك   •

لرشكة الهاتف التي أنت مشرتك بها.  

الربيد اإللكرتوين
إذا كان عنوان بريدك اإللكرتوين مقرتنًا مبزّود خدمة التلفاز

واإلنرتنت، فحاول التحدث معهم حول إيجاد حٍل لذلك.
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عندما ستحصل عىل منزل مؤقت إلعادة السكن، سيكون نظيًفا، ولكنه ليس مجدًدا.

تذكر أن تقوم بتنظيف منزل إعادة اإلسكان املؤقت قبل االنتقال منه، وإال فسيتّم التنظيف 

عىل نفقتك الخاّصة.

اهتم جيًدا 

باملنزل املؤقت املعاد إسكانك فيه

القامئة املرجعية!

تذكر يف الوقت املناسب 

قبل أن يتعني عليك  

االنتقال: 

تذكّر اإلمضاء عىل عرض منزل إعادة اإلسكان ثم إعادته . 	

.BO-VEST »إىل رشكة »بو-فيست 

 عليك حزم مقتنياتك يف املنزل وغرفة املستودع بنفسك.. 	

 تذكر أن تتفق مع رشكة النقل عىل تاريخ النقل. . 	

 يجب أن تكون جاهزًا يف الوقت املتفق عليه.. 	

	 ..BORGER.DK تذكر اإلبالغ عن انتقالك يف صفحة 

يجب أن تتصل برشكة التأمني ومزودي خدمات التلفاز . 	

 واإلنرتنت.

تذكر تنظيف املنزل املؤقت الذي ستسكنه قبل االنتقال . 7

 منه مرة أخرى. 

اهتم جيًدا باملنزل، وتجّنب الفواتري اإلضافّية.

7
نصائح جيدة
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ماذا عن دفع نفقات 

إيجار املنزل واالستهالك و 

 دعم اإلسكان املتوّقع؟

يتعني عليك االستمرار يف دفع   •

إيجار املنزل وفواتري املياه والتسخني بشكل اعتيادي أثناء   

إقامتك يف املنزل املؤقت.  

ستحتفظ مبيزة الحصول عىل دعم السكن    •

أثناء إقامتك يف املنزل املؤقت.  

ال يتعني عليك دفع الوديعة يف   •

املنزل املؤقت.  

سيتم فحص كميّة االستهالك يف منزلك و   •

يف املنزل املؤقت من قبل مكتب العقارات   

قبل وبعد انتقالك.  

اقتصاد

 اإليجارات بعد عمليات التجديد 
إّن إيجارات املنازل سرتتفع بعد عمليات التجديد. سريتفع مثن إيجار منزلك ليبلغ يف حّده 

 األعىل 10% فيم يتعلق باإليجار املطبّق يف وقت عودتك إليه. 

 عليك دفع الزيادة يف مثن إيجار املنزل حال انتقالك إىل منزلك الذي تم تجديده.

ما زال الهدف أن يبقى حّي "ميولنه باركن" Mjølnerparken واحًدا من أرخص أماكن 

العيش يف كوبنهاغن. وهذا هدف من بني أهداٍف أخرى ميكننا تحقيقها، ألننا تلقينا الدعم 

 من أجل التطوير والتجديد من كلٍّ من صندوق تنمية البلد 

وبلدية كوبنهاغن.

ميكنك اعتمًدا عىل كمية الحرارة يف مسكنك، ومقدار استخدامك للمء الساخن وغريه، توقّع 

التوفري يف استهالك الحرارة وسطيًا 

ما بني 70 و100 كرون شهريًّا.

وهذا يعني أنه إذا كنت تعيش عىل سبيل املثال يف منزٍل 

مبساحة 80 مرتًا مربًعا، والذي بعد عمليات التجديد سيكلّف 6.348 كرون شهريًا، فإنك 

ستحتاج إىل خصم يف استهالك الحرارة يرتاوح تقريبًا بني 70 و100 كرون.

إذا كنت تتلقى اليوم دعم السكن، فإن هذا الدعم سيتم تصحيحه وفًقا إليجار السكن الذي 

ستدفعه يف املستقبل.
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الخيارات واملشرتيات

عليك تسليم دليل حق الترصّف واالختيار بعد توقيعه، يف موعد ال يتجاوز الثالثة أسابيع من 

تلقيك التنبيه بوجوب انتقالك املؤقت من منزلك. 

يف ما ييل ملحة عامة عن فرصك يف االختيارات واملشرتيات اإلضافية. سيتم عقد اجتمعاٍت 

حول االختيارات واملشرتيات اإلضافية خالل فرتة زمنيّة كافية قبل البدء بعمليات تجديد 

منزلك. إذا مل تقم بأي اختيار، فسيتم اختيار حل قيايس لك.  

الحّممات
الحّمم والجدران: ميكنك االختيار بحرية من بني ثالثة أنواع مختلفة من • 

بالط الجدران األبيض. 

الحمم، األرضيّات: ميكنك االختيار بحرية بني البالط الرمادي الفاتح • 

والداكن أو الفسيفساء.

ميكن اقتناء املشرتيات اإلضافّية التالية للحّمم:

عالقة تجفيف للمناشف ومغسلة ذات خزانة وجدار زجاجي يستخدم • 

كعازل لالستحمم. 

يجري إعداد الحّمم لرتكيب غسالة ومجفف للثياب.• 

خزانة املكنسة وأدوات التنظيف ميكن تثبيتها عىل الجدار.• 

املطبخ
األبواب يف املطبخ: ميكنك االختيار بحرية من بني أبواب املطبخ البيضاء • 

أو الرمادية أو الزرقاء الصقيعية.

قبضة األبواب: ميكنك االختيار بحرية بني قبضة الشمعات القصرية أو • 

الطويلة أو املقبض الصلب.

أسطح الطاولة: ميكنك االختيار بحرية بني أسطح الطاولة امليالمينية • 

الرماديّة الداكنة أو الفاتحة. 

بالط الجدران فوق طاولة املطبخ: لديك حرية االختيار بني نوعني من • 

البَالط األبيض أو الجدران املطليّة املجهزة بعازل صلب إىل جانب موقد املطبخ. 

ميكن اقتناء املشرتيات اإلضافّية التالية للمطبخ:

خزانات حائط إضافية وأدراج قاعدية ووحدات أدراج بدالً من الخزانات • 

األساسيّة، وطالء املطبخ. 

أبواب املطبخ من قرشة البلوط املطليّة بالورنيش.• 
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 st. tv ,22 Mjølnerparken :معاينة املنزل متاحة بعد تحديد موعد يف العنوان التايل

mjolnerparken@bo-vest.dk :إذا كنت تريد معاينة املنزل قبل سكنه، فعليك إرسال طلبك إىل الربيد اإللكرتوين

 Bo-Vita »والتي تدير عمليات استئجار مساكن »بو-فيتاBO-VEST »ميكن االتصال مبجموعة اإلسكان من رشكة »بو فيست

عىل رقم الهاتف: 8818 0880 أو عرب الربيد اإللكرتوين: mjolnerparken@bo-vest.dk )متاح يف جميع األيام من الساعة 10:00 وحتى الساعة 14:00 - يوم الخميس حتى 

الساعة 17:00(.

ميكنك أيًضا الحصول عىل املساعدة حول املسائل العملية )التطبيقية( املتعلقة عىل سبيل املثال، بعمليات إعادة اإلسكان واالنتقال ألّي من املنزلني - املؤقت أو الدائم - أو 

عمليات التجديد يف حي "ميولنه باركن" Mjølnerparken وغريها الكثري باتصالك مبستشار األمن "سورين ويبورك" SØREN WIBORG عىل رقم الهاتف: 6190 0537، أو 

 sor@bo-vest.dk :الربيد اإللكرتوين

أخريًا، فإنّه مرحٌب بك دامئًا للتحدث إىل موظٍف من الخطة الشاملة للسكن االجتمعي 

عىل العنوان: Hothers Plads 2 بجانب "مقهى نورا" Café Nora األوقات الرسمية:  من االثنني إىل الخميس بني الساعة 10:00 والساعة 14:00، أو االتصال عىل رقم الهاتف 

61900641

Bo-VEST "والتي تديرها رشكة "بو فيست Bo-Vita "مساكن "بو-فيتا

Stationsparken 37

Glostrup 2600

هاتف: 88180880

فاكس: 88180881

www.bo-vest.dk

bo-vest@bo-vest.dk
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