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Stimati cititori si cititoare,
Pandemia Corona a paralizat viata noastra cotidiana! Nimic nu mai este acum asa cum ne-am
obisnuit! Cu siguranta aveti intrebari, la care incercam sa va raspundem in Newsletter, pana cand
vom fi din nou personal la dispozitia dumneavoastra !
Aveti grija de sanatatea dumneavoastra!
Jürgen Lemmer

1. Informatii generale ale orasului Wuppertal/Departamentul pentru imigrare si
integrare
Accesibilitatea departamentului
Departamentul pentru imigratie si integrare a anulat toate intalnirile pana pe data de 30 aprilie.
Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra va punem la dispozitie numerele de telefon si adresele de
email pentru urgente:
Biroul de imigrari
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Centrul de integrare comunala
Telefon: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Sustinere financiara
Telefon: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de
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Circulatia publicului este in continuare limitata – Accesul este posibil numai pe baza de
programare
Pentru limitarea actiunii virusului trebuie pe cat posibil limitarea interactiunii cu alte persoane.
Acest lucru este valabil si pentru accesul in institutiie publice.
Mai multe informatii gasiti accesand linkul urmator :

Publikumsverkehr eingeschränkt
Informationen zum Corona-Virus

Pana la noi dispozitii exista in landul NRW interdictia de a interactiona cu alte persoane: Intalnirea
a mai mult de doua persoane este interzisa.
Guvernul regiunii a interzis incepand cu data de 23 martie contactul cu mai multe persoane. Este interzisa
intalnirea a mai mult de doua persoane in spatiul public. .
Mai multe informatii gasiti accesand linkul urmator:
Kontaktverbot

Informatii actuale despre Corona Virus in dieferite limbi
Mai multe informatii gasiti accesand linkurile urmatoare: Stadt Wuppertal
Informationen zum Coronavirus
Maßnahmen zum Coronavirus
Hinweise zum Coronavirus

Va rugam sa va informati in fiecare zi pe siteul orasului Wuppertal.
Acolo veti gasi informatii despre Reguli, sanctiuni si ordonante legale.
www.wuppertal.de

Ajutor intre cetateni
Multe persoane, cele mai multe apartinand grupelor de risc din Corona Virus, au nevoie de ajutor.
Aici gasiti oferte ale diferitelor organizatii voluntare din intreg orasul, dar si din cartiere:
Nachbarschaftshilfe

2. Informatii pentru (noii) imigranti si familiile de refugiati
Ajutor pentru depasirea situatiilor nefavorabile in care se pot afla persoanele nevoiase straine, ce
nu se pot intoarce in tara de origine
Ajutorul poate fi acordat persoanelor din tari terte fara posibilitati materiala si a caror viza a expirat.
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Pentru cetatenii europeni care vin din Bulgaria, Polonia sau Romania si nu beneficiaza de ajutoare
sociale din partea Agenitiei pentru Ocuparea Fortei de Munca sau Job Center, exista posibilitatea de
a solicita asa numitul ajutor provizoriu.
Acest ajutor provizoriu are ca scop rezolvarea situatiei dificile in care se afla solicitantul pana la
intoarcerea in tara de origine daca este posibil (in special in cazul cetatenilor Uniunii europene). In
cazul in care nu este posibil, se va cauta o alta alternativa.

Formular imprimat (Download)

Acest ajutor poate fi solicitat telefonic, prin E-Mail sau personal la adresa:

Stadt Wuppertal, Ressort Zuwanderung und Integration, Friedrich-Engels-Allee 28, MontagFreitag: 10.00-12.00 Uhr an der Pforte
Tel.: 0202/5634343
E-Mail: 204-wirtschaftliche-Hilfe@stadt.wuppertal.de
Atentie!

Pentru cetatenii celorlalte state europene in afara celor enumerate mai sus, acest ajutor se solicita
de la Oficiul de asistenta sociala al orasului Wuppertal.
Stadt Wuppertal, Sozialamt, Friedrich-Engels-Allee 76, Montag-Freitag 10.00 – 12.00 Uhr an der
Pforte.
E-Mail: grundsicherung@stadt.wuppertal.de

Toate numerele de urgenta le gasiti accesand urmatorul link:

Notfallnummern

3. Informatii pentru parinti cu copii intre 0 si 6 ani
Unitati de ingrijire a copiilor
În prezent, unitățile de îngrijire a copiilor sunt deschise numai pentru îngrijire de urgență. Ce
înseamnă exact acest lucru și ce restricții există pentru copii puteți găsi aici explicat în diferite
limbi:
Informationen für Eltern
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Cantatul
Cand copiii si parintii sunt intreaga zi acasa, pot gasi idei interesante si folositoare pentru a fi
ocupati. Cum vă puteți susține copilul din punct de vedere muzical de acasă, vedeti aici:
Musik
Un sfat special pe site il primiti prin ofertele „KiWi - Copii si cantece de leagan” cu piese muzicale
in mai multe limbi straine pe care le puteti canta impreuna cu copiii.
Sportul
Aici gasiti „Ore de sport“ in format digital pentru copii de gradinita si scolari: Sportstunden
Cititul
Bibliotecile sunt momentan inchise. Biblioteca orasului are totusi o oferta interesanta: Timp de 3
luni accesul la ofertele bibliotecii este oferit gratuit in format digital.
In plus, exista filme, carti online si programe de invatare de limbi straine. Tot aici se gasesc oferte
in diverse limbi straine si pentru copii:
Stadtbibliothek

4.

Informatii pentru parinti cu copii scolari

Dragi parinti – Informatii importante despre scolile din Wuppertal
Temele pentru acasa le gasiti de regula pe pagina de internet aferenta fiecarei scoli. Informati-va
pe internet sau prin telefon care este aceasta. Va rugam sa comunicati adresa si numarul
dumneavoastra de telefon scolii la care invata copilul dumneavoastra pentru a inlesni
comunicarea dintre profesori si dumneavoastra.
Schimbul de informatii cu alti parinti, de exemplu prin Whats-App sau E-Mail este important; in
acest mod va puteti sprijini copilul in procesul de invatare de acasa.

Limba germana, profesie si munca
Cursuri de integrare/ Cursuri speciale pentru meserii

Doriti sa invatati limba germana sau sa va imbunatatiti cunostintele dobandite pana acum? Pana la
o notificare ulterioara, din cauza crizei cauzate de virusul Corona, nu are loc niciun curs de limba
germana. Puteti invata insa independent. Accesand linkurile urmatoare veti gasi diverse programe:




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

Sau puteti solicita gratuit un buletin de acces pentru biblioteca orasului Wuppertal. Veti avea incluse si 3
luni gratuite ca membru al cursurilor online de la Rosetta Stone:
Ausweis
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