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قسم أخبار 2021
العدد رقم 35
النشرة اإلخبارية إلدارة الهجرة واالندماج فوبرتال

القراء األعزاء،
سوف تتلقى العدد الجديد من النشرة اإلخبارية من إدارة االندماج والهجرة .باإلضافة إلى التطورات الحالية في كورونا ،تمنحك النشرة اإلخبارية
لمحة موجزة عن مزيد من المعلومات والعروض في فوبرتال.
يرجى مالحظة :يتم تعديل قواعد الحماية بشكل متكرر مع عملية العدوى .وهذا يعني أن التغييرات يمكن أن تحدث مرة أخرى في غضون
مهلة قصيرة( .الحالة)08.11.2021 :

معلومات عامة
الوضع الراهن بشأن االلتزام بالبعد والقناع






منذ  1أكتوبر ،ال توجد مسافات خاصة أو أقسام بين الجداول إلزامية
ينصح فقط االلتزام بالمسافة أو االأقسام
خارج منطقة الجلوس الثابتة أو الدائمة  ،ال تزال األقنعة إلزامية
منذ  1أكتوبر ،يمكن أيضا استبدال اختبار  PCRباختبار سريع قصير األجل (بحد أقصى  6Hالقديمة)
منذ  1أكتوبر ،ال يوجد شرط قناع في الهواء الطلق .ومع ذلك ،ال تزال التوصية بارتداء قناع في قوائم االنتظار والطوابيرسارية.

التطعيم المعزز
توصي لجنة التطعيم الدائمةبالتطعيم المعزز (ما يسمى بالتطعيم المعزز) .التطعيم المعزز) بلقاح مرنا( )Biontech/Modernaبعد  6أشهر
من التطعيم الثاني لألشخاص التاليين:






األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  70عاما
األشخاص المصابون بنقص المناعة
المقيمون ومقدموالرعاية والموظفون في مرافق الرعاية
العاملون في المرافق الطبية مع اتصال مباشر مع المرضى
يمكن ترتيب التطعيمات عن طريق أطباء العيادات .يرجى االتصال بطبيبك

عرض التطعيم عبر الهاتف المحمول في الموقع – بدون موعد !
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باإلضافة إلى تواريخ التطعيم المتنقلة  ،المدرجة في الرابط إلى أسفل قليال  ،هناك أيضا تقديم تطعيم متكرر ومتنقل مركزيا في Barmen
und Elberfeld.
Barmen: Rathaus Barmen, Raum Lichthof, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal
●

االثنين ،الثالثاء واالربعاء من الساعة  12ظهرا إلى  8مساء



الخميس من الساعة  8إلى الساعة  2ظهرا.

! Elberfeld, Friedrichsstr. 66سيتم نقل المواعيد السابقة إلى الجناح من 8.11.21
Elberfeld: Pavillon Döppersberg, Alte Freiheit 23:







االثنين :من الساعة  8صباحا إلى الساعة  4مساء.
الثالثاء :من الساعة  12ظهرا إلى  8مساء
األربعاء :من الساعة  10صباحا إلى الساعة  6مساء.
أيام الخميس :من الساعة  12ظهرا حتى الساعة  8مساء
الجمعة :من الساعة  2ظهرا إلى  10مساء.
السبت 10 :صباحا إلى  8مساء.

Weitere Impftermine im November
أعداد عدوى كورونا آخذة في االرتفاع حاليا .بسبب التطورات في عملية العدوى  ،تتغير التعليمات باستمرار .على الصفحة الرئيسية
لمدينة فوبرتال( )www.wuppertal.deيمكن مراجعة المعلومات الحالية .
يرجى مواكبة المستجدات.

معلومات عن المهاجرين (الجدد) وأسر الالجئين
ساعات عمل جديدة لدائرة األجانب
تعود دائرة األجانب في فوبرتال إلى ساعات عملها العادية .وهي مفتوحة من االثنين إلى األربعاء من ،14:00 - 07:00 :الخميس من :
 17:30- 07:00والجمعة من. 12:30- 07:00 :
باإلضافة إلى ذلك ،تقدم دائرة األجانب خطا ساخنا للخدمة(،)0202 563 4777والذي يعمل من االثنين إلى الجمعة بين الساعة  8:00والساعة
.11:00

في المنزل في فوبرتال – نصيحة للمهاجرين الجدد من االتحاد األوروبي
يدعم مركز المشورة المهاجرين الجدد من االتحاد األوروبي في جميع مسائل الحياة اليومية.
وفي إطار المشروع ،يقدم للمهاجرين الجدد التوجيه والمعلومات والتبادل والمشورة.
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مركز  Oberbarmenلالستشارات:
العنوانBerliner Str. 165. 42277 Wuppertal. :
ساعات العمل :من االثنين إلى الخميس من الساعة  11:00حتى  16:00ويوم الجمعة من الساعة  11:00إلى .13:00

مركز  Elberfeldلالستشارات:
العنوانLudwigstr. 26, 42103 :
ساعات العمل :حسب ترتيب المواعيد فقط
Weitere Informationen

كورونا المهلة للعائالت
وفي إطار البرنامج االتحادي "اللحاق بركب كورونا" ،أطلقت الوزارة االتحادية برنامج "كورونا المهلة لألسر" .ويهدف إلى تمكين األسر ذات
الدخل المنخفض واألسر ذات األقارب ذوي اإلعاقة من قضاء عطالت غير مكلفة للغاية في مرافق الترفيه العائلية :فلفترة تصل إلى أسبوع
واحد من اإلجازة ،يتعين على األسر أن تدفع حوالي عشرة في المائة فقط من التكاليف المعتادة لإلقامة والطعام في عام ( 2021من )01.10.21
r
و . 2022إذا كان لديك أي أسئلة ،يمكنك االتصال بالخط الساخن للخدمة المجانية التابع لرابطة
 Service -Hotline des Verbands Kolpinghäuser e Vويمكن الوصوإللى هذا أيضا في المساء وفي نهاية األسبوع.
رقم الهاتف0800 866 11 59 :
البريد اإللكترونيfamilienferienzeiten@kolpinghaeuser.de :
Weitere Informationen
Flyer zu Corona Auszeit

اللحاق بالركب بعد كورونا – إعانات للعروض
ومن أجل التغلب على األعباء والقيود المتصلة بالوباء،فضال عن عواقبها ،فإن برنامج تمويل "اللحاق بالركب بعد كورونا" هو توفير المزيد
من الخدمات لألطفال والشباب واألسر ،وتوسيع نطاق الخدمات القائمة ،والتعويض عن االحتياجات اإلضافية المتصلة بالوباء.
في إطار اختصاص دائرة رعاية الشباب ،يتم الترويج للعروض التالية










عروض العمل مع األطفال والشباب خارج المناهج الدراسية
عروض اوقات الفراغ للشباب
لقاءات الشباب الدولية
عطلة نهاية األسبوع وفترات الفراغ في العطل ورحالت الشباب غير التجارية
تعزيز الشباب المتطوعين
العمل االجتماعي في سياق المدرسة  ،على سبيل المثال من خالل المشاريع والتدابير في إطار العمل االجتماعي المدرسي  ،اليوم
الكامل المفتوح  ،من قبل مقدمي عمل األطفال والشباب
وظائف إضافية السنة االجتماعية أو اإليكولوجية الطوعية
العمل االجتماعي للشباب
خدمات المساعدة المبكرة لألطفال حتى سن الثالثة

يمكن تقديم الطلبات إلى:
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Josephine Helleken, Tel.: 0202 563 2664, email: josephine.helleken@stadt.wuppertal.de
Duygu Yakar, Tel.: 0202 563 2598, email: duygu.yakar@stadt.wuppertal.de

Weitere Informationen

معلومات لألطفال والطالب وأولياء األمور
التنازل عن شرط القناع في المقعد اعتبارا من  2نوفمبر 2021






واعتبارا من  2تشرين الثاني/نوفمبر ،2021لن يضطر الطالب بعد اآلن إلى ارتداء أغطية للفم واألنف ما دام الطالب يجلسون في
مقاعد ثابتة في الفصول الدراسية أو غرف الدورات الدراسية.
كما يحذف شرط القناع في حالة الرعاية في سياق عروض الرعاية طوال اليوم ،على سبيل المثال في المدارس المفتوحة طوال
اليوم ،للطالب ،إذا كانوا يجلسون في مكان ثابت.
وال يزال ارتداء األقنعة على أساس طوعي مسموحا به.
خالف ذلك  ،ال يزال هناك التزام بارتداء قناع.
بالنسبة للمدرسين ومقدمي الرعاية وغيرهم من الموظفين ،ال تكون األقنعة إلزامية في الفصل طالما يتم الحفاظ على مسافة ال تقل
عن  1.5متر من األشخاص اآلخرين في الغرفة.

انتباه:اعتمادا على تطور العدوى ،يمكن إعادة إدخال شرط القناع.

الحجر الصحي فقط لألشخاص المصابين مباشرة
من اآلن فصاعدا ،ينطبق التزام الحجر الصحي فقط على الطالب المصابين بشكل واضح بالفيروس .هذا ينطبق أيضا على رعاية األطفال في
إطار اليوم الكامل المفتوح وعروض الرعاية المدرسية األخرى.
الحجر الصحي ألشخاص االتصال الفردي أو دورة كاملة أو مجموعات الصف سوف تجري إال في حاالت استثنائية خاصة جدا .يعفى األفراد
الذين تم تطعيمهم أو تعافيهم بالكامل دون أعراض من أمر الحجر الصحي على أي حال.

اختبارات إضافية في المدارس الثانوية
وفي المدارس الثانوية ،سيجرى اختبار أسبوعي إضافي اعتبارا من  20أيلول/سبتمبر .وفي حالة إجراء ثالثة اختبارات في األسبوع ،تجرى
االختبارات عادة أيام االثنين واألربعاء والجمعة .وتستبعد من هذه الالئحة المدارس االبتدائية والخاصة ،فضال عن المدارس األخرى ذات
المستويات االبتدائية ،حيث يستخدم إجراء اختبار "."Lolli

"االختبار المجاني" لألشخاص الذين يتصلون بهم
إذا أمر الشخص المتصل بالحجر الصحي ،يمكن إنهاؤه في أقرب وقت بعد اليوم الخامس من الحجر الصحي بواسطة اختبار  PCRسالب.
يتم إجراء اختبار  PCRمن قبل الطبيب أو في مراكز االختبار.

نصائح حول المشاكل المدرسية
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من اآلن فصاعدا ،تقدم االستشارة النفسية المدرسية ساعة استشارة هاتفية من الثالثاء إلى الخميس من الساعة  2إلى  4مساء .وساعة االستشارة
هذه مفتوحة ألي شخص يرغب في التحدث عن المشاكل المدرسية وفي حاجة الى المساعدة.
Weitere Informationen

اللغة والمهنة والعمل
دورات اللغة لالجئين
يقدم مركز التعليم الكاثوليكي دورات اللغة األلمانية المحترفة لجميع الالجئين والمهاجرين  -حتى لو لم يكن لهم (حتى اآلن) الحق في المشاركة
في إحدى دورات  .»BAMFانها تبدأ بانتظام جديد للمبتدئين في أماكن مختلفة .يمكن الدخول الجانبي إلى الدورات المتقدمة بالترتيب .عند
الطلب ،يمكن أيضا إجراء امتحان شهادة لغة من المستويات  A1إلى  B1في نهاية الدورة.
يمكن االطالع على تفاصيل االتصال لساعات االستشارة في مركز التعليم الدولي في كاريتاس للتسجيل تحت الرابط التالي:
Anmeldung und weitere Informationen

دورات االندماج واللغة المهنية
وعلى الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ،ال تزال التعليمات الخاصة بالنظافة والحماية سارية في دورات اللغة .يجب أن تتوافق قواعد اللغة مع
تعليمات الحماية المعمول بها وكذلك لوائح .G-3
وتقدم نماذج مختلفة للدورات الدراسية لمواصلة تنفيذ دورات اللغة :على سبيل المثال ،التدريس بالحضور في أماكن كبيرة بما فيه الكفاية ،أو
الفصول الدراسية االفتراضية أو التدريس الهجين (مزيج من الحضور والفصول الدراسية االفتراضية) .ويمكن االطالع على مزيد من
المعلومات هنا:
Weitere Informationen

! Y♀ur Wayمسارات جديدة للنساء المهاجرات في فوبرتال
تبادل األفكار مع النساء األخريات ،التوجه المهني ،الدعم في العثور على دورة تدريب  ،تكوين مهني أو عمل ،تعليم اللغة األلمانية ،أسئلة حول
الحياة في ألمانيا  -كل هذا ممكن في مشروع “! „Y♀ur Wayلجميع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  18و  27عاما .النساء يستمعن إليك
ويدعمنك ،بغض النظر عن الموضوع .جنبا إلى جنب معك ،وسوف تجد ما هي نقاط القوة الخاصة بك وكيف يمكنك استخدامها.
يمكن العثور على معلومات حول األحداث والمعلومات والنصائح المفيدة في التطبيق أو على فيسبوك أو .Instagram
فيسبوك :طريقك  -مسارات جديدة للنساء المهاجرات في فوبرتال
إينستاجرامyourway_wuppertal :
يمكن االطالع على مزيد من المعلومات وتفاصيل االتصال على:
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen
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أحداث أخرى
الدراسة في ألمانيا :أحداث التكبير القادمة
يمكن لجميع األشخاص الذين لهم خلفية الجئين أو هجرة يرغبون في الدراسة في ألمانيا أو يرغبون في معرفة إمكانيات المشاركة .وباإلضافة
إلى ذلك ،نرحب أيضا بوسطاء المعرفة في فوبرتال.
الحلقات الدراسية على شبكة اإلنترنت مجانية و تجري كحدث تكبير .مطلوب هاتف ذكي أو كمبيوتر محمول للمشاركة.
Anmeldung und Termine
ورشة عمل – سلسلة نموذجية عن اليهودية ومعاداة السامية
تهدف سلسلة الوحدات المكونة من  6أجزاء مع حدث انطالق إضافي إلى االطالع على خلفية وتاريخ الحياة اليهودية.
وقد صممت هذه الوحدات خصيصا للمدرسين والمتخصصين التربويين من جميع أنواع المدارس.
Anmeldung und Termine

حدث إعالمي للمهاجرين الجدد من بولندا
مشروعي “ „Valponto plus“ und „Zuhause in Wuppertalيدعوانك إلى حدث إعالمي .سوف تحصل على لمحة عامة عن
النظام في ألمانيا والمعلومات األولية حول المواضيع التالية .يسعد نا اإلجابة على جميع أسئلتكم.









العمل في ألمانيا
المزايا االجتماعية في ألمانيا
التأمين الصحي لي ولعائلتي
رياض األطفال  /المدرسة ألطفالي
دورات اللغة
العيش في ألمانيا
مراكز تقديم المشورة للمهاجرين
المؤسسات والخدمات الرسمية الهامة

وسيعقد هذا الحدث باللغة البولندية .تنطبق قاعدة ( 3Gسفاء ،تطعيم ،اختبار) .يرجى إحضار دليل مناسب وقناع .المشاركة مجانية!
الثالثاء  16.11.2021الساعة Anlaufstelle "Zuhause in Wuppertal - 17:00
العنوان Berliner Str. 165, 42277 Wuppertal
إذا لم يكن لديك الفرصة إلجراء اختبار مسبقا ،يمكنك إجراء اختبار ذاتي مجاني في الموقع .أرجوك تعال في الساعة الرابعة والنصف
إذا لم تتمكن من الحضور ،ولكن لديك أسئلة ،اتصل ب:
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Svitlana Mostowa
Tel: +49202 478 397 57, mob: +49171 76 78 943, Email: svitlana.mostowa@ib.de
Weronika Styrnol
Mob: +49151 615 469 74, Email: weronika.styrnol@caritas-wsg.de

غابت عنك النشرة اإلخبارية؟ يمكن العثور على الطبعات القديمة واللغات والمعلومات األخرى تحت الرابط التالي أو رمز
االستجابة السريعة
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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