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Bölümden Güncel Haberler
Göç ve Entegrasyon Bölümünün Bülteni

Sevgili okuyucular,
korona salgını kamu hayatımızı felç etti!
Hiçbir şey alıştığımız gibi yürümüyor! Büyük bir ihtimalle sorularınız var, tekrar bize ulaşana kadar
tüm sorularınızı elinizdeki bülten ile ve gelecekte yayınlayacağımız haber bültenleri ile cevaplamak
istiyoruz!
SAĞLIKLI KALIN!
Jürgen Lemmer

1. Wuppertal Şehrinin Göç ve Entegrasyon Bölümü ile ilgili genel bilgiler
Bölümün erişilebilirliği
Göç ve Entegrasyon departmanı tüm randevuları 30 Nisan'a kadar iptal etmiştir.
Bize yine de ulaşılabilmeniz için acil numaralar ve acil e-posta adresleri ayarlanmıştır.
Bir endişeniz varsa, aşağıdaki telefon numaralarına veya e-posta adreslerine başvurabilirsiniz:
Göçmenlik Bürosu
Telefon: 0202 563 4003
E-posta: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Belediye entegrasyon merkezi
Telefon: 0202 563 4005
E-posta: integration@stadt.wuppertal.de
Ekonomik yardım
Telefon: 0202 563 4343
E-posta: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de
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Genel trafik kısıtlı - yalnızca randevu ile ulaşım
Korona Virüsünün yayılmasını engellemek için insanlar diğer insanlarla tüm toplantılardan
kaçınmalıdır. Bu, yetkililere yapılan ziyaretler için de geçerlidir.
Daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir:

Publikumsverkehr eingeschränkt
Informationen zum Corona-Virus

NRW'de yoğun temas yasağı: ikiden fazla kişinin toplantısı yasaklandı
Eyalet hükümeti, 23 Mart Pazartesi günü yürürlüğe giren Kuzey Ren-Vestfalya ile temasa kapsamlı bir yasak
getirdi. Buna göre, ikiden fazla kişinin toplanması yasaktır.
Daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir:

Farklı dillerde Korona Virüsü ile ilgili güncel bilgiler
Daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir:

Kontaktverbot

Stadt Wuppertal
Informationen zum Coronavirus
Maßnahmen zum Coronavirus
Hinweise zum Coronavirus

Lütfen hergün Wuppertal şehrinin ana sayfasına bakıp bilgi edinin. Burada davranışsal önlemler ve
yasal düzenlemeler hakkında bilgi bulacaksınız:
www.wuppertal.de

Komşuluk/mahalle yardımı
Birçok insanın, özellikle de korona virüsü risk gruplarının yardıma ihtiyacı var. Burada, şehrin ve
şehrin farklı semtlerindeki gönüllü mahalle tekliflerini bulacaksınız:
Nachbarschaftshilfe

2. (Yeni) göçmenler, mülteci aileler için bilgiler

Kendi ülkelerine geri dönemeyen ve bu zor durumun üstesinden gelebilmeleri için muhtaç
yabancılara yardım
Vizesi sona eren, maddi durumu iyi olmayan üçüncü ülke vatandaşlarına yardım yapılabilir. Bulgaristan,
Polonya veya Romanya'dan gelen ve Federal İstihdam Bürosundan veya iş merkezinden herhangi bir
menfaat almayan AB vatandaşları için ( köprüleme) yardımı (Überbrückungshilfe) için başvuruda bulunma
olanağı vardır.
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Bu yardımın amacı, göçmenlerin kendi ülkelerine dönene kadar (veya özellikle AB göçmenleri için) ya da
farklı bir alternatif bulunana kadar bu zor durumun üstesinden gelebilmelerini sağlamaktır.


Başvuru formu (Download)

Bu yardıma telefon, e-posta veya şahsen başvurulabilir:
Stadt Wuppertal, Ressort Zuwanderung und Integration, Friedrich-Engels-Allee 28, Pazartesi-Cuma: Saat
10.00-12.00 - kapıda

Tel.: 0202/5634343
E-posta: : 204-wirtschaftliche-Hilfe@stadt.wuppertal.de

Önemli!
Yukarıdakiler dışında farklı ülkelerden gelen AB göçmenlerinin destek ve yardımı için Wuppertal şehrinin
sosyal yardım bürosu sorumludur:
Stadt Wuppertal, Sozialamt, Friedrich-Engels-Allee 76, Pazartesi-Cuma: Saat 10.00-12.00 - kapıda

E-posta: grundsicherung@stadt.wuppertal.de
Tüm acil durum numaralarını aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:

Notfallnummern

3. 0-6 yaş arası çocukların ebeveynleri için bilgiler
Bakım
Çocuk bakımı (anaokulu, kreş) tesisleri şu anda sadece acil durumlar için açıktır. Bunun tam olarak
ne anlama geldiğini ve çocuklar için hangi kısıtlamaların olduğunu burada farklı dillerde
bulunmaktadır:
Informationen für Eltern
Şarkı söylemek
Çocuklar ve ebeveynler bütün gün evde olduğunda, heyecan verici ve anlamlı etkinlikler için
fikirleriniz tükenebilir. Çocuğunuzu evde müzikal olarak nasıl destekleyebileceğinizi burada
bulabilirsiniz.
Musik
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Sitedeki özel bir ipucu "KiWi - Çocuk ve Ninni" teklifidir, burda çocuklar ile birlikte söylenebilecek
farklı dillerde şarkılar vardır.
Spor
Kreş ve ilkokul çağındaki çocuklar için dijital "spor dersleri" vardır:
Sportstunden
Okuma
Kütüphaneler şu anda kapalı. Fakat Wuppertal Şehir Kütüphanesi harika bir teklifde bulunuyor: 3
ay boyunca şehir kütüphanesinin tüm dijital tekliflerini ücretsiz olarak kullanabilirsiniz! Buna
filmler, e-kitaplar ve dil öğrenme programları da dahildir. Diğer dillerde ve çocuklar için teklifler de
buna dahildir:
Stadtbibliothek

4. Okul çağındaki çocukların ebeveynleri için bilgiler
Sevgili veliler - Wuppertal'daki okullardan önemli bilgiler
Ödevleri genellikle okulun ana sayfasında bulabilirsiniz. Çocuğunuzun okulunun ana sayfasından
veya telefonla ya da İnternet'te bilgi edinin. Sınıf öğretmenlerinin sizinle iletişim kurabilmesi için
lütfen okula geçerli bir e-posta adresi ve telefon numarası verin. Sınıftaki diğer ebeveynlerle fikir
alışverişinde bulunun, ör. Whatsapp eya e-posta yoluyla; çocuğunuzu evde eğitimde bu şekilde
destekleyebilirsiniz.

5. Dil, meslek ve iş
Entegrasyon kursları / işle ilgili dil kursları
Almanca öğrenmek veya Almanca becerilerinizi geliştirmek ister misiniz? Şu anda Korona krizi
nedeniyle herhangi bir dil kursu yoktur. Siz kendiniz yine de Almanca öğrenebilirsiniz. İyi
programları aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz:






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

Veya Wuppertal Şehir Kütüphanesi için ücretsiz bir kimlik başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu kimlikte Rosetta
Stone'un on-line kursuna 3 aylık üyelik dahildir:
Ausweis
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