11. Ноември 2021

Актуална иноформация 2021 г
Бюлетин Nr. 35
Бюлетин от отдела за имиграция и интеграция във Вупертал

!
Уважаеми читатели,
Тук ще намерите новото издание на бюлетина от отдела за интеграция и имиграция. В
допълнение и текущото развитие на „Corona“, бюлетинът ви дава кратък преглед на
допълнителна информация и оферти във Вупертал.
Моля, обърнете внимание: правилата за “Корона“ постоянно се адаптират към степента
на заразяване. Следователно промените могат да бъдат направени и в кратък срок.
(Към: 8 ноември 2021 г.)

Обща информация
Изискването за спазване на дистанция и предпазна маска
•

От 1 октомври преградните стени между масите вече не са задължителни

•

Спазването на разстояние и преградните стени само се препоръчват

•

Извън фиксираната зона за сядане изискването за маска продължава да се прилага

•

От 1 октомври PCR тестът може да бъде заменен и с краткосрочен бърз тест
(максимум 6 часа на годност)

•

От 1 октомври няма изискване за маска на открито. Независимо от това, препоръката
за носене на маска например в опашки и зони на опашки все още важи

Нова ваксинация
Комисия за ваксинация препоръчва нова ваксинация с иРНК ваксина (Biontech / Moderna) 6
месеца след втората ваксинация за следните хора:
•

Хора над 70 години
1

•

Хора с имунна недостатъчност

•

Хора, получаващи грижи както и персоналът

•

Персонал в лечебни заведения с директен контакт с пациента

•

Ваксинациите могат да бъдат организирани чрез местните лекари. Моля, свържете
се с Вашия лекар

Мобилна ваксинация на място - без записване!
В допълнение към часовете за мобилна ваксинация, които са изброени в линка по-долу, има
и повтаряща се оферта за мобилна ваксинация в Бармен и Елберфелд.
Barmen: Rathaus Barmen, Raum Lichthof, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal
• Понеделник, вторник, сряда от 12 до 20 часа.
•

Четвъртък от 8 до 14 ч.

Elberfeld, Friedrichsstr. 66! Предходните дати ще бъдат от 8.11.21 преместен в павилиона
Elberfeld: Pavillon Döppersberg, Alte Freiheit 23:
• Понеделник: от 8 до 16 ч.
•

Вторник: от 12 до 20 часа.

•

Сряда: от 10 до 18 часа.

•

Четвъртък: 12 ч. до 20 ч.

•

Петък: 14:00 до 22:00 ч.

•

Събота: от 10 до 20 ч.
Weitere Impftermine im November

В момента броят на заразените с корона се увеличава. Поради развитието на процеса на
заразяване наредбите постоянно се променят. На началната страница на града
Wuppertal (www.wuppertal.de) може да се намери текущата информация относно
правилата за “Корона“.
Моля, бъдете в течение!

Информация за (нови) имигранти и бежански семейства
Ново работно време на имиграционната служба
Имиграционната служба на Вупертал се връща към редовното работно време. Отворен е от
понеделник до сряда: 7:00 до 14:00 ч., четвъртък: 7:00 до 17:30 ч. и петък: 7:00 до 12:30 ч.
Zusätzlich bietet die Ausländerbehörde eine Service-hotline (0202 563 4777) an, welche von
Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 11:00 Uhr besetzt ist.
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У дома във Вупертал - съвети за нови мигранти от ЕС
Центърът за съвети подкрепa на новите имигранти от ЕС по всички въпроси от ежедневния
живот.
Като част от проекта на новите имигранти се предлага ориентация, информация, обмен и
съвети.
Консултантски център Oberbarmen:
Адрес:

Berliner Str. 165. 42277 Wuppertal.

Работно време:

Понеделник - Четвъртък от 11:00-16:00 ч. и Петък от 11:00 -13:00 ч.

Консултантски център Elberfeld:

Адрес:

Ludwigstr. 26, 42103

Работно време:

Записвания само по уговорка
Weitere Informationen

Корона пауза за семейства
Като част от федералната програма „Наваксване след корона“, федералното министерство
стартира програмата „Корона тайм-аут за семейства“. Той е предназначен да даде
възможност на семейства с по-ниски доходи и семейства с роднини с увреждания да правят
почивки в заведения за семейно отдих много евтино: за почивка до една седмица
семействата трябва да са само около десет процента от обичайните през 2021 г. (от 01.10. .
21) и 2022 г. Плащане за настаняване и храна. Ако имате въпроси, можете да се свържете с
безплатната гореща линия на Verbands der Koplinghäuser. Може да се свържите вечер и през
уикендите.
Tel:
0800 866 11 59
Email: familienferienzeiten@kolpinghaeuser.de
Weitere Informationen
Flyer zu Corona Auszeit

Наваксване след Корона - предложения за субсидии
За да се преодолеят свързаните с пандемията тежести и ограничения, както и техните
последици, предоставят се повече оферти/проекти за деца, млади хора и семейства като
част от програмата за финансиране „Наваксване след Корона“, съществуващите оферти /
проекти могат да бъдат разширени както и допълнителните нужди ще бъдат компенсирани.
Службата за подпомагане на младежта е отговорна за популяризирането на следните
оферти
• Предложения за извънкласна работа с деца и младежи
•

Младежки предложения за свободното време
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•

Международни младежки срещи

•

Уикенд, ваканционни лагери и нетърговски младежки пътувания

•

Укрепване на младежкото доброволчество

•

Социална работа в училищния контекст, например чрез проекти и мерки в
училищната социална работа, целодневна работа с деца и младежи

•

Допълнителни позиции Доброволна социална или екологична година

•

Младежка социална работа

•

Оферти за ранна помощ за деца до три години

Заявления могат да се правят на:
Josephine Helleken, Tel.: 0202 563 2664, email: josephine.helleken@stadt.wuppertal.de
Duygu Yakar, Tel.: 0202 563 2598, email: duygu.yakar@stadt.wuppertal.de wenden.
Weitere Informationen

Информация за деца, ученици и родители
Няма изискване за маска на стоящо място от 2 ноември 2021 г
•
•
•
•
•

От 2 ноември 2021 г. учениците вече не са длъжни да носят маски , стига учениците
да са в класните стаи.
Изискването за маска също не се отнася за целодневни грижи , например в открити
целодневни училища, за учениците, ако са седнали на определено място.
Носенето на маски на доброволни начала все още е разрешено.
Препоръчва се все още носенето на маска.
За учители, ръководители и друг персонал няма изискване за маска в класната стая,
стига да се спазва минимално разстояние от 1,5 метра до други хора в стаята.

Внимание: в зависимост от инфекцията, изискването за маска може да бъде въведено
отново.

Карантина само за новозаразени
Отсега нататък задължението за карантина важи само за студенти, които са потвърдено
заразени с коронавирус. Тази нова наредба се отнася и за тези които се грижат за деца като
част от отворените целодневни училища .
Отделни лица, цели курсове или асоциации на клас ще бъдат поставени под карантина само
в много специални изключителни случаи. Напълно ваксинирани или възстановени хора без
симптоми са освободени от заповедта за карантина.
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Допълнителни училищни тестове в средните училища
Допълнителен седмичен тест ще се прави в средните училища от 20 септември. Ако
тествате три пъти седмично, тестовете обикновено се провеждат в понеделник, сряда и
петък. Изключени от тази наредба са основни и специални училища, както и други училища
с начални нива, в които се използва тестовата процедура "Lolli"..

„Безплатни тестове“ от лица за контакт
Ако е контактувано с заразено лице карантината може да бъде прекратена преждевременно
след петия ден от карантината най-рано с отрицателен PCR тест. PCR тестът се извършва от
лекаря или в центровете за изследване.

Съвети по училищни проблеми
Училищното психологическо консултиране вече предлага консултация по телефона от
вторник до четвъртък от 14 до 16 часа. Този час за консултации е отворен за всеки, който
иска съвет и подкрепа по училищни проблеми.
Weitere Informationen

Език, професия и работа
Езикови курсове за бежанци
Katholisches Bildungswerk предлага на всички бежанци и мигранти професионални курсове
по немски език - дори ако те (все още) не са упълномощени да участват в някой от
курсовете на BAMF. Те редовно започват отначало на различни места за начинаещи.
Странично влизане в курсове за напреднали е възможно по договаряне. Ако желаете,
можете също да положите изпит за езиков сертификат от нива A1 до B1 в края на курса.
Можете да намерите контактите за регистрация в Международния център за обучение на
CARITAS на следния линк:
Anmeldung und weitere Informationen

Интеграционни и професионални езикови курсове
Въпреки нарастващия процент на ваксинации, в езиковите курсове все още се прилагат
специални правила за хигиена и защита. Езиковите училища трябва да спазват приложимите
разпоредби за защита от корона и разпоредбите за 3G.
Предлагат се различни модели на курсове за продължаване на езиковите курсове: например
уроци лице в лице в достатъчно големи стаи, виртуални класни стаи или хибридни уроци
(комбинация от присъствени и виртуални класни стаи). Повече информация можете да
намерите тук:
Weitere Informationen
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Y

ur Way! Нов живот за жените имигрантки във Вупертал

Обмен с други жени, професионална ориентация, подкрепа при търсене на стаж, обучение
или работа, изучаване на немски език, въпроси за живота в Германия - всичко това е
възможно в проекта „Y ur Way!“ за всички жени между 18 и 27 години. Жените те слушат и
те подкрепят, независимо от темата. Заедно те ще разберат с вас кои са вашите силни
страни и как можете да ги използвате.
Информация за събитията и полезна информация и намерете
съвети в App, и Facebook или Instagram.
Facebook: Your Way - Neue Wege für zugewanderte Frauen in
Wuppertal
Instagram: yourway_wuppertal
Допълнителна информация и данни за контакт можете да намерите на:
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen

Други събития
Учене в Германия: предстоящи събития в Zoom
Всеки с бежански или мигрантски статут, който иска да учи в Германия или би искал да
научи повече за възможностите, може да участва. Жителите от Вупертал също са добре
дошли.
Уеб семинарите са безплатни и се провеждат като zoom събитие. За участие е необходим
смартфон или лаптоп.
Anmeldung und Termine
Семинар - модулна поредица по юдаизъм и антисемитизъм
Серията модули от 6 части с допълнително начално събитие има за цел да предостави
информация за предисторията и историята на еврейския живот.
Модулите са специално разработени за учители и образователни специалисти от всички
видове училища.
Anmeldung und Termine
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Информационно събитие за нови имигранти от Полша
Проектите „Valponto plus” и „Zuhause in Wuppertal” ви канят на информационно събитие.
Ще получите общ преглед на системата в Германия и първоначална информация по
следните теми. Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси.
•

Работa в Германия

•

Социални помощи в Германия

•

Здравна застраховка за мен и семейството ми

•

Детска градина/училище за моите деца

•

Езикови курсове

•

Живот в Германия

•

Консултативни центрове за мигранти

•

важни институции и официални служби

Събитието се провежда на полски език. Прилага се правилото за 3G (възстановено,
ваксинирано, тествано). Моля, носете доказателство за това и маска. Участието е
безплатно!
Вторник, 16.11.2021, 17:00 Uhr - Anlaufstelle “Zuhause in Wuppertal”,
Berliner Str. 165, 42277 Wuppertal
Ако нямате възможност да направите тест предварително, можете да извършите безплатен
самотест на място. Моля, заповядайте за него в 16:30 ч.
Ако не можете да дойдете, но имате въпроси, моля свържете се с:
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

Пропуснахте бюлетина? По-стари издания, други езици и информация можете да
намерите под следния линк или QR код
Ältere Newsletter und ergänzende
Informationen
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