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Ressort Επικαιρότητα
Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
Βούπερταλ

Αγαπητέ αναγνώστη/αναγνώστρια,
Η πανδημία του Κορωνοϊού, έχει παραλύσει την κοινωνική μας ζωή! Τίποτα δεν είναι ίδιο, με ό,τι
είχαμε συνηθίσει! Σίγουρα έχετε απορίες, τις οποίες θέλουμε να απαντήσουμε με το ακόλουθο
ενημερωτικό φυλλάδιο, μέχρι να είμαστε και πάλι προσωπικά διαθέσιμοι για εσάς!
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΥΓΙΕΙΣ!
Jürgen Lemmer

1.

Γενικές πληροφορίες Δήμος Βούπερταλ/Τμήμα μετανάστευσης και
ενσωμάτωσης

Διαθεσιμότητα του Τμήματος
Το τμήμα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης έχει ακυρώσει όλα τα ραντεβού μέχρι τις 30 Απριλίου.
Για να εξακολουθήσουμε να είμαστε διαθέσιμοι για εσάς, δημιουργήθηκαν νούμερα και
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έκτακτης ανάγκης. Εάν έχετε κάποια επιθυμία, μπορείτε
να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλεφωνικά νούμερα είτε στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:
Γραφείο αλλοδαπών
Τηλέφωνο: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Δημοτικό κέντρο ενσωμάτωσης
Τηλέφωνο: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Οικονομικές βοήθειες
Τηλέφωνο: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de
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Περιορισμένη προσέλευση κοινού – Είσοδος μόνο με ραντεβού
Για τον περιορισμό του Κορωνοϊού, θα πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο
οι συναθροίσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις δημόσιες και διοικητικές υπηρεσίες.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις :
Publikumsverkehr eingeschränkt
Informationen zum Corona-Virus

Εκτεταμένη απαγόρευση επαφών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία: Συναντήσεις άνω των δύο
ατόμων απαγορεύονται
Η κυβέρνηση του κρατιδίου εξέδωσε την απαγόρευση εκτεταμένων επαφών για τη Βόρεια ΡηνανίαΒεστφαλία, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου. Συνεπώς απαγορεύονται οι συναθροίσεις
άνω των δύο ατόμων δημόσια.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο :
Kontaktverbot

Επίκαιρες πληροφορίες για τον Κορωνοϊό σε διάφορες γλώσσες
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις :
Stadt Wuppertal
Informationen zum Coronavirus
Maßnahmen zum Coronavirus
Hinweise zum Coronavirus

Παρακαλούμε ενημερωθείτε καθημερινά, στην κεντρική σελίδα του δήμου Βούπερταλ.
Εκεί θα βρείτε υποδείξεις για τα μέτρα κοινωνικής συμπεριφοράς καθώς και νομικές διατάξεις
www.wuppertal.de

Βοήθεια ανά γειτονιά
Πολλοί άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και περισσότερο από όλους οι αποκαλούμενες ευπαθείς
απέναντι στον Κορωνοϊό ομάδες. Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες τις εθελοντικές προσφορές
βοήθειας για ολόκληρη την πόλη καθώς και για τα κατά τόπους διαμερίσματά αυτής:
Nachbarschaftshilfe
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2.

Πληροφορίες για (Νέους)Μετανάστες, Οικογένειες Προσφύγων

Βοήθειες για την αντιμετώπιση μιας δύσκολης κατάστασης για άπορους μετανάστες/στριες, οι
οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους
Τη βοήθεια μπορούν να τη λάβουν άτομα από τρίτες χώρες, τα οποία είναι άπορα και των οποίων η βίζα
έχει λήξει. Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι κατάγονται από Βουλγαρία, Πολωνία ή
Ρουμανία και δε λαμβάνουν παροχές από το ταμείο ανεργίας ή από το Jobcenter υπάρχει η δυνατότητα
αίτησης μιας αποκαλούμενης γέφυρας βοήθειας.

Αυτή η βοήθεια έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση της δύσκολης κατάστασης, έως ότου καταστεί δυνατή η
επιστροφή στα πάτρια εδάφη ή (ιδίως για τους μετανάστες της Ε.Ε.) να επεξεργαστεί μία εναλλακτική.


Εκτύπωση αίτησης (Download)

Αυτή η βοήθεια μπορεί να αιτηθεί τηλεφωνικά, μέσω ηλ.ταχυδρομείου ή προσωπικά στον :

Δήμο Βούπερταλ, Τμήμα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης, Friedrich-Engels-Allee 28, ΔευτέραΠαρασκευή: 10.00-12.00 Uhr στην είσοδο.
Tηλ.: 0202/5634343
E-Mail: 204-wirtschaftliche-Hilfe@stadt.wuppertal.de
Σημαντικό!

Για τους υπηκόους κρατών της Ε.Ε. εκτός των προαναφερθέντων, υπεύθυνη για την παραπάνω
υποστήριξη είναι η υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας:
Δήμος Βούπερταλ, υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας, Friedrich-Engels-Allee 76, ΔευτέραΠαρασκευή 10.00 – 12.00 Uhr στην είσοδο.
E-Mail: grundsicherung@stadt.wuppertal.de

Όλα τα νούμερα έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

3.

Notfallnummern

Πληροφορίες για γονείς παιδιών έως 6 ετών

Παιδικοί σταθμοί
Οι παιδικοί σταθμοί είναι προς το παρόν ανοικτοί μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης . Τί
ακριβώς σημαίνει αυτό και ποιοί περιορισμοί υφίστανται ακόμα για τα παιδιά, μπορείτε να τα
διαβάσετε σε διάφορες γλώσσες εδώ:
Informationen für Eltern
Τραγουδήστε
Όταν τα παιδιά και οι γονείς βρίσκονται στο σπίτι ολόκληρη τη μέρα, μπορούν να ξεκινήσουν
συναρπαστικές και γεμάτες νόημα δραστηριότητες. Το πώς μπορείτε να ενισχύσετε μουσικά στο
παιδί σας, θα το βρείτε εδώ:
Musik
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Άξιες αναφοράς στην παραπάνω σελίδα είναι οι επιλογές „KiWi – Kinder- und Wiegenlieder“ με
στίχους σε διάφορες γλώσσες.
Άθληση
Εδώ θα βρείτε ψηφιακές „ώρες άθλησης“ για παιδιά νηπιακής και σχολικής ηλικίας:
Sportstunden
Διάβασμα
Οι βιβλιοθήκες επίσης είναι προς το παρόν κλειστές. Παρόλα αυτά οι δημοτικές βιβλιοθήκες του
Βούπερταλ σκέφτηκαν μία θαυμάσια προσφορά : Για 3 μήνες μπορείτε μέχρι στιγμής να
χρησιμοποιείτε δωρεάν όλες τις ψηφιακές προσφορές της δημοτικής βιβλιοθήκης! Σε αυτό
συμπεριλαμβάνονται ταινίες, ηλεκτρονικά βιβλία και προγράμματα εκμάθησης γλωσσών. Επίσης
ποικιλία υπάρχει και σε άλλες γλώσσες και για τα παιδιά η οποία συμπεριλαμβάνεται και αυτή:
Stadtbibliothek

4.

Πληροφορίες για γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας

Αγαπητοί γονείς – Σημαντικές πληροφορίες των σχολείων στο Βούπερταλ
Σχολικές εργασίες για το σπίτι, βρίσκετε κατά κανόνα στην κεντρική σελίδα του σχολείου.
Πληροφορηθείτε μέσω διαδικτύου στην κεντρική σελίδα του σχολείου του παιδιού σας ή
τηλεφωνικά. Παρακαλώ δώστε στο σχολείο μια έγκυρη διεύθυνση ηλ.ταχυδρομείου και νούμερο
τηλεφώνου, ώστε να μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί σας οι εκπαιδευτικοί. Ανταλλάξτε τα με
τους υπόλοιπους γονείς της τάξης μέσω Whats-App ή E-Mail για παράδειγμα, ώστε να
υποστηρίξετε το παιδί σας στη μάθηση από το σπίτι.
5.

Γλώσσα, επάγγελμα και εργασία

Μαθήματα γλώσσας ενσωμάτωσης/ επαγγελματικά

Θέλετε να μάθετε γερμανικά ή να βελτιώσετε τις γνώσεις σας; Μέχρι νεοτέρας δεν
πραγματοποιείται κανένα μάθημα γερμανικών εξ αιτίας του Κορωνοϊού. Μπορείτε να μάθετε
μόνοι σας. Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να βρείτε καλά προγράμματα:






https://deutsch.vhs-lernportal.de
https://dw.com/nico/english
https://www.goethe.de/deutschtrainer
https://b2-beruf.vhs-lernportal.de
https://www.ein-tag-deutsch.de

Ή αιτηθείτε δωρεάν μια ταυτότητα για τη δημοτική βιβλιοθήκη του Βούπερταλ. Συμπεριλαμβάνεται μία
τρίμηνη συμμετοχή στο διαδικτυακό μάθημα του προγράμματος Rosetta Stone:
Ausweis
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