
حي هاي-ديك – أحد المعالم المعمارية 
في برلين

تم تطوير المبدأ الخاص من أجل حي هاي-ديك 
مع اسمه الممنوح له هاي-ديك في السبعينيات 

من قبل المعماريين بيرنهارد فرويند و راينر 
أوفيالين. يتوّجب أن يكون الحي مناسباً 

للعائالت و األطفال. تم لهذا الهدف تصميم 
أحياء هاي-ديكس مع مناطق خاصة للتواصل، 
الراحة و اللعب، و التي ال تتواجد هكذا في أي 

حي آخر من أحياء برلين.
نود نحن كشركة فينوفيا أن نعرض على 

حضرتكم منزالً جميالً مع محيط سكني جذاب 

على المدى البعيد. لذلك قمنا مباشرًة بعد 
استالمنا حي هاي-ديك بتطوير مبدأ و بتجهيز 

مصادر مالية هائلة لذلك. عالوًة على ذلك، قمنا 
بإجراء تواصل مع مكتب معماري في أوفيالين، 
والذي يقف ناصحاً إلى جانبنا في مايخص كل 

األسئلة حول الحي. 

Mai 2021 · Nr. 1 · Jahrgang 1

Quartiersbote 
High-Deck-Siedlung

Schwerpunkt Denkmal- schutz

Information für Mieterinnen und Mieter 
im Quartier High-Deck-Siedlung



Quartiersbote High-Deck-Siedlung

ماذا يجري في حي هاي-ديك؟

2



Mai 2021

ماذا يجري في حي هاي-ديك؟
تم التخطيط إلجراءات إصالح كثيرة.

مضت أكثر من 40 سنة منذ أن ُبني حي هاي-
اً، أن تكون بعض  ديك. لذلك ليس مستغرب
إجراءات اإلصالح و الصيانة في المنازل 

ضرورية بشكل مستعجل. يخص هذا األمر قبل  
كل شيء ما يلي:

لنوافذ و تركيب نوافذ  - إجراء إصالحات ل
جديدة.

م المنازل. - إصالح دهان سالل
- إصالح التمديدات و تجديد الحمامات في 

المنازل.
عدا عن ذلك، نريد أن نقوم بتشكيل الواجهات 
الخارجية بشكل جذاب مجدداً و أن نصل إلى 
نفايات و ضمن  تحسينات على أماكن رمي ال
مجال المراكز الشمسية. يتوجب مستقبالً أن 

ُيسّهل نظام توجيه جديد التوّجه بشكل صحيح 
في حي هاي-ديك و عالوًة على ذلك نريد تشكيل 

ممر الجسر فوق الزونين ألّي بشكل جميل.
إننا سعداء جداً أن هذه الخطط و اإلجراءات 
ّم تقبلها بشكل  ّم إجراؤها، قد ت األولية التي ت
إيجابي من حضرتك كمستأجر / مستأجرة. 

ينا بشكل دائم أن نقوم بإيقاف عملية  يتوجب عل
بناء في وقت تبديل السنة 2021/2020 بسبب  ال
التوافقات الضرورية مع هيئات حماية اآلثار. 
تنفيذ أعمال  حالما نحصل على التصريحات ل

اإلصالح األخرى، سوف نقوم بإبالغكم ونبدأ 
بناء. بمتابعة إجراءات ال

حزمة إجراءات واسعة – و لكن ال زيادات على 
قيمة اآلجار

قمنا بإنجاز كمية من األعمال: نريد أن نستثمر 
بشكل شامل في تحسين جودة المعيشة بدايًة مع 

تجديد التمديدات، عبر تجديد الحمامات حتى 
م المنازل. يتوجب أيضاً أن يحدث  تحديث سالل

إصالح لألسقف بدءاً من العام 2021. من 
البديهي أننا سنبقيك أثناء ذلك على اطالع دائم 

حول تقدم األعمال. 
م أنه على الرغم من أننا كشركة فينوفيا  مع العل

نستثمر كثيراً في حي هاي-ديك، لن يكون 
بالنسبة لك كمستأجر أغلى. حيث أن اإلجراءات 
المخططة في عام 2021/2020 لن تؤدي إلى رفع 

قيمة اآلجار. 

ياً؟ ماذا تعني حماية اآلثار فعل
عندما تقع أبنية تحت حماية اآلثار، فإنه اليسمح 

بتغييرها دون إجراءات أخرى. يمكن أن يكون 
محمياً على سبيل المثال الواجهات و البنى 
العمرانية اآلثرية. اآلثار العمرانية يمكن أن 

تكون ليس فقط أبنية مفردة، و إنما مواقع سكنية 
كاملة أيضاً، كحي هاي-ديك على سبيل المثال.

نا كمالكين لهذه األبنية فإن تنفيذ  بالنسبلة ل
بناء مرتبط مع تقييدات محددة و  إجراءات ال

توصيات صارمة من قبل هيئات حماية اآلثار. 
هذه السلبيات يقابلها بعض المزايا أيضاً. ال 
ُيسمح على سبيل المثال أن يتم إعادة بناء أو 

تغيير األبنية القائمة بشكل كبير في منشأة 
كاملة محمية باعتبارها آثار كالمساحات 

الخضراء الموجودة في حي هاي-ديك.

الناشر
يا س ي، شارع الجامعة 133، 44803 بوخوم،  ينوف شركة ف

ماتياس فولف )المسؤول عن حق النشر  في اإلعالم(، 
presse@vonovia.de، www.vonovia.de

ية لجميع  حقوق ملكية الصور الضوئية و الصور الفوتوغراف
األشكال: إدارة مساكن حي هاي-ديك / زونن ألّي جنوب، 

W+P GmbH
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تدعم شركة فينوفيا وجود حوض غسيل مالبس األطفال
تدعم شركة فينوفيا وجود حوض غسيل مالبس 

األطفال. يتوجه العرض االجتماعي التربوي لرابطة 
نقالة AspE e.V. إلى  مساعدة التربية االجتماعية ال

قدم  األطفال من عمر 6 حتى 13 سنة في الحي، و ُي
عالوًة على ذلك إمكانيات متنوعة لتشكيل اوقات 

يا أن ندعم هذا العرض  الفراغ. نريد نحن كشركة فينوف

المهم في المسكن بتبرع بمقدار 6.000 يورو. في هذا 
الموضع نشكر كل المؤسسات االجتماعية و أيضاً 

ية السيطرة على الوضع  المتطوعين في الحي. عمل
الحالي في أوقات انتشار جائحة كوورونا صعب 

بشكل خاص و يتطلب ابداعاً.

لدى حضرتك أسئلة حول مشكلة تقنية، حول عقد إيجار حضرتك أو حول موضوع آخر مرتبط بحي هاي-ديك؟ بغض النظر حول ماذا تسأل، موظفات 
و موظفي مركز خدمة الزبائن الخاص بنا سيتفقون على موعد مع حضرتك ومع فريقنا في مكان الحدث، بحيث يتواصلون مع حضرتك بأسرع 

مايمكن. 

تتواصل مع مركز خدمة الزبائن في شركة فينوفيا هاتفياً أو عبر البريد اإللكتروني:
هاتف: 0234 414 000-700

service@vonovia.de :البريد اإللكتروني

قضايا حالية

عتبر حالياً  بلكونات و الشرفات السنوية ُت منافسة ال
يد ثابت في حي هاي-ديك. إنها ُتجرى منذ 21  تقل

سنة. و تجد لدى حضرتكم كمستأجرات و مستأجرين 
ًة: من يقوم  ي ان صدًى كبيراً. أيضاً في عام 2021 ُيسأل ث

بلكون األجمل، حوض الزرع األجمل او  بتصميم ال
الشرفة األجمل؟ تحصل حضرتك على معلومات أكثر 

تفصيالً حول المنافسة لدى إدارة المساكن. نهاية 
التسجيل في يوم 25. حزيران 2021.

تبدأ منافسة البلكونات و الشرفات في شهر أيار

إنشاء نظام توجيه جديد 
للوصول من A إلى B، يتواجد في حي هاي-ديك 

عادًة عدة إمكانيات. تحت على الطرقات، في 
األعلى على هاي-ديك و بالطبع بين المنازل 

المفردة. لتسهيل التوجه الصحيح  لكل القاطنين 
و الزائرين للحي، يتوجب أن  يحصل كامل الحي 
بة بالمشروع  على نظام توجيه جديد. تمت المطال

من مصادر تمويل البرنامج „المدينة االجتماعية / 
الترابط االجتماعي“. يتوجب مستقبالً أن تسّهل 
خرائط  المواضع، الالفتات و العالمات الملونة 

التوجه السريع. تم عرض التصميمات في شهر 
تموز 2020 و مناقشتها مع عدد وافر من 

اً التنسسيق  ي المستأجرات و المستأجرين. يتم حال
بين منفذي المشروع „دار البرودر 

لنشر“)Brueder Publishing( ، شركة  ل
فينوفيا، ي ف م)EVM( ، المدينة و الوالية و 

أيضاً هيئات حماية اآلثار.

تواصل حضرتك معنا:


