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2021 Güncel Departman Haberleri
Sayı No. 35

Wuppertal Göç ve Entegrasyon Departmant Bülteni

Değerli okuyucularımız,
Entegrasyon ve Göçmenlik departmanının yeni bültenin yeni baskısını sunuyoruz. Bülten, Korona'daki
güncel gelişmelerin yanı sıra Wuppertal'daki diğer gelişmeler konusuda genel bir bakış sunmakta

Dikkatinize: Korona kuralları her defasında enfeksiyon oranına uyarlanmaktadır. Kısa süreli değişikler söz
konusu olabilir. (Son güncelleme: 08.11.2021)

Genel Bilgiler
Masafe ve maske gereksiminin mevcut durumu






1 Ekim'den bu yana sıralar arasında özel mesafeler veya bölmeler zorunlu değildir.
Sadece mesafe veya bölmelere uyulması önerilir.
Sabit oturma veya ayakta durulan alan dışında maske takma zorunluluğu devam etmektedir
1 Ekim'den itibaren PCR-Test yerine hizli antijen testi de uygulanabilir (6 saati geçmemek kaydıyla)
1 Ekim'den itibaren dışarda maske takma zorunluluğu kalkmıştır. Buna rağmen maskenin örneğin
kuyrukta beklerken veya da bir toplulukta birlikte iseniz maskenin takılmasıını öneriyoruz.

Yenileme aşısı
Daimi aşı komisyonu (3. doz aşıyı) yani yenileme aşısı tavsiye etmektedir. Biontech veya Moderna ile mRNAaşısı yapmış olan ikinci aşıdan 6 ay sonra aşağıda belirtilen kişiler tavsiye edilmektedir:




70 yaş üzeri kişiler
Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler
Bakım evlerinde kalan veya kaldıkları yerde bakım yardımı alan kişiler ve görevli bakım personalleri
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Tıbbi kurumlarda hastalarla doğrudan ilişkisi olan kurumun personalleri



Aşılar yetkili doktorlar tarafından düzenlenebilir. Bu konuda lütfen doktorunuzla ilişkiye geçiniz

Bulunduğunuz yerde seyyar randevusuz – aşı imkanı!
Hemen aşağıda listelenen mobil aşı randevuların ek olarak, Barmen ve Elberfeld`de merkezi olarak
tekrarlanan mobil aşılama imkanı sunulmaktadır.
Barmen: Rathaus Barmen, Raum Lichthof, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal



Pazartesi, Salı, Çarşamba gğünleri Saat 12 ila 20 arası
Perşembe günleri Saat 8 ila 14 arası

Elberfeld, Friedrichsstr. 66! Bugüne kadar olan randevular 8.11.21 tarihinden itibaran Pavillon`a
aktarılacaktır.
Elberfeld: Pavillon Döppersberg, Alte Freiheit 23:







Pazartesi günleri:
Salı günleri:
Çarşamba günleri:
Perşembe günleri:
Cuma günleri:
Cumartesi günleri:

Saat 8 ila 16 arası
Saat 12 ila 20 arası
Saat 10 ila 18 arası
Saat 12 ila 20 arası
Saat 14 ila 22 arası
Saat 10 ila 20 arası
Weitere Impftermine im November

Şu an korona enfeksiyon sayıları artışta. Bulaşmadaki bu değişiklikler nedeni ile yönetmelikler de sürekli
değişmektedir. Wuppertal şehri internet sayfası girişinde (www.wuppertal.de) korona yönetmeliği ile
güncel bilgileri bulabilirsiniz.
Lütfen konu ile ilgili güncel kalın.

(Yeni) göçmen, mülteci aileleri için bilgiler

Yabancılar dairesinin yeni çalışma saatleri
Wuppertal yabancılar dairesi normal açılış saatlerine geri dönüyor. Yabancılar dairesi Pazartesi-Çarşamba
günleri: Saat 07:00 ila 14:00, Perşembe günleri: Saat: 07:00-17:30 ve Cuma günleri: Saat 07:00 -12:30 arası
açıktır. Yabancılar dairesi ayrıca (0202 563 4777) numaradan Pazartesi`den Cuma`ya Saat 08:00 ila 11:00
arası bir Service-hattı hızmete sunmaktadır.
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Wuppertal`de evinde – EU dan gelen yeni göçmenler için danışmanlık servisi
Danışmanlık merkezimiz EU`dan gelen yeni göçmenleri günlük yaşam ile ilgili tüm sorularda desteklemekte.
Proje kapsamında yeni göçmenlere oryantasyon, bilgi, değişim ve danışmanlık hızmeti sunulmakta.
Oberbarmen danışmanlık merkezi:
Adresse:

Berliner Str. 165. 42277 Wuppertal.

Öffnungszeiten:

Pazartesi – Perşembe Saat 11:00 ila16:00, Cuma Saat 11:00 ila13:00 arası.

Elberfeld danışmanlık merkezi:
Adresse:

Ludwigstr. 26, 42103

Açılış Saatleri:

Randevular sadece önceden yapılan düzenlemeye göre
Weitere Informationen

Aileler için Korona tatili
Federal Bakanlık, federal programının çerçevesinde “Korona'dan Sonra Ulaşmak” “Aileler için Korona
Molası” programını başlattı. Daha düşük gelirli ailelerin ve engelli aile bireyleri olan ailelere, aile eğlence
tesislerinde çok ucuza tatil yapmalarını sağlamayı amaçlanmaktadır: 2021 (01.10.21'den itibaren) ve 2022
yıllarında bir haftaya kadar olan tatiller için aileler, konaklama ve yeme içme gibi normal masrafların
sadece yüzde onu civarında ödeme yapmaları gerekli. Sorularınızı, Kolpinghäuser e.V.` nın ücretsiz servis
hattı ile iletişime geçebilirsiniz. Servis, akşamları ve hafta sonları da mevcuttur

Tel:
0800 866 11 59
Email: familienferienzeiten@kolpinghaeuser.de
Weitere Informationen
Flyer zu Corona Auszeit

Korona`dan sonra Ulaşmak – Telifler için sübvansiyonlar
Pandemi kaynaklı maddi yüklerin ve kısıtlamaların yanı sıra sonuçlarının üstesinden gelebimek için,
"Korona`dan sonra ulaşmak" finansman programı dahilinde çocuklara, gençlere ve ailelere daha fazla
teklifler sunacak, mevcut teklifleri genişletecek ve pandemiyle ilgili ek ihtiyaçları giderilecektir.
(Jugendamt) Gençlik dairesinin sorumluluğunda aşağıdaki teklifler sunulmaktadır






Okul dışındaki çocuk ve gençlerin sunumları
Gençler için etkinlikler
Uluslararası gençlik buluşmaları
Haftasonu ve tatil kampları ve ticari olmayan gençlik seyahatları
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Gönüllü gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi
Okul bağlamında sosyal hizmet, örneğin okul sosyal hizmeti bağlamında projeler ve önlemler
yoluyla, gün açık, cocuk ve gençlik çalışmalarının sponsorları
Ek pozisyonlar isteğe bağlı sosyal ve ekolojik yıl
Üç yaşına kadar olan çocuklar için erken yardım teklifleri

Başvurular için:
Josephine Helleken, Tel.: 0202 563 2664, email: josephine.helleken@stadt.wuppertal.de
Duygu Yakar, Tel.: 0202 563 2598, email: duygu.yakar@stadt.wuppertal.de yöneliniz.

Weitere Informationen

Çocuklar, öğrenciler ve ebeveynler için bilgiler
2 Kasım 2021 tarihinden itibaren koltukta maske gereksiniminden feragat





2 Kasım 2021'den itibaren, öğrenciler sınıflarda veya kurs odalarinda oturdukları sürece öğrencilerin
artık ağız burun kaplamalarını giymeleri gerekmeyecektir.
Öğretmenler, bakıcılar ve diğer personel için, odadaki diğer insanlardan minimum 1,5 metre uzaklıkta
olduğu sürece sınıfta maske gereksinimi yoktur.
Maskelerin gönüllü olarak takılmasına hala izin verilmektedir.
Aksi takdirde, hala maske takma mecburiyeti vardır.
Öğretmenler, bakıcılar ve diğer personel için, odadaki diğer insanlardan en az 1,5 metre uzaklıkta
olduğu sürece sınıfta maske gereksinimi yoktur.

Dikkat: Enfeksiyon durumuna bağlı olarak, maske gereksinimi yeniden zorunlu olabilir.

Sadece yeni enfekte olmuş kişiler için karantina
Şu andan itibaren karantina zorunluluğu yalnızca koronavirüs bulaşmış ve doğruluğu kanıtlanmış öğrenciler
için geçerlidir. Bu yeni düzenleme, gün boyu açık olan çocuk bakım hızmeti ve diğer okul bakım hızmeti
sunanalar için de geçerlidir.
Tek tek bireylerin veya tüm kurs veya sınıf derneklerine uygulanacak karantina yalnızca çok özel istisnai
durumlarda olacaktır. Tamamen aşılanmış veya iyileşmiş ve semptomları olmayan kişiler karantina
kararından zaten muaftır.
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Orta dereceli okullarda ilave testleri
20 Eylül'den itibaren bu okullarda ilaveten haftalık testler yapılacaktır. Haftada üç kez test yapılacak, testler
genellikle Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılır. İlköğretim ve özel okulların yanı sıra „Lolli“- Test
uygulanan ilköğretim düzeyindeki diğer okullarda -bu kapsamın dışında tutulmuştur.

Temaslı kişilerin „süre kısaltma testi“
Koronalı biri ile temaslı olan bir kişiye karantina uygulanırsa, kişi en erken beş günden sonra negativ bir PCR testi ile karantina süresini kısaltabilir. PCT-testi doktorda ya da test merkezleride yapılabilir

Okul sorunlarında danışmanlık hızmeti
Okul psikolojik danışmanlığı Salı Çarşamba günleri arasında Saat14-16 arasında bir telefonda danışma hızmeti
vermektedir. Okul problemleri konusunda danışmanlık hızmeti almak veya yardım isteyen herkes için bu
hızmet açıktır.
Weitere Informationen

Dil, Meslek ve İş
Mülteciler için dil kursları
Das Katholische Bildungswerk (katolik eğitim örgütü) öncelikle mülteci ve göçmenlere profesyonel Amanca
kursları sunmaktadır. Henüz kursa katılım yetkileri olmasa dahi bir »BAMF-kursuna« katılabilirler. Kurslar
yeni başlayanlar için düzenli olarak değişik yerlerde verilmektedir. İleri düzey kurslara çapraz geçiş ön
görüşme ile mümkündür. İstenildiğinde kurs bitiminde de A1 den B1 e kadar olan sertifika imtahanlarına
katılmak mümkün.
Internationalen Bildungszentraum Caritas`ta (Caritas Uluslararası Eğitim Merkezi) danışma ve kayıt işlemleri
için gerekli bilgileri aşağıdaki link ten bulabilirsiniz.
Anmeldung und weitere Informationen

Entegrasyon ve Mesleki dil kursları
Artan aşılanma oranına rağmen özel hijen ve korunma tedbirleri kurslarda geçerliliğini sürdürmekte. Dilkursu
okulları geçerli olan Korona önlem ve 3-G kurallarına uymakla zorunludurlar.
Dil kurslarını sürdürmek için çeşitli kurs modelleri uygulanmaktadır: örneğin sınıftaki dersler yeterli
büyüklükteki mekanlarda, sanal sınıf odaları yada hibrit dersleri (göz göze eğitim ve sanal eğitim
kombinasyonu). Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız:
Weitere Informationen
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Y♀ur Way! Wuppertal`deki göçmen kadınlar için yeni yollar
Diğer bayanlarla bilgi alış verişi, mesleksel uyum, staj yeri, mesleki eğitim yada bir iş aramada yardım ve
destek, almanca öğrenmek, Almanya`daki yaşamla ilgili sorular – bütün bunlar 18 ila 27 yaşındaki kadınlar
için „Y♀ur Way!“ projesinde imkan dahilindedir. Kadınlar sizi dinleyip size yardımcı oluyor, hangi konu olursa
olsun. Birlikte güçlü tarafınızı keşf etmek ve bunu nasıl kullanabileceğinizi bulmak gibi.
Etkinliklerle ilgili bilgileri ve yararlı bilgileri, ip uçlarını aplikasyonda,
facebook`da veya instagram`da bulabilirsiniz
Facebook: Your Way - Wuppertal`deki göçmen kadınlar için yeni yollar
Instagram: yourway_wuppertal
Daha fazla bilgi ve iletişim bilgileri için buraya tıklayınız:
Weitere Informationen
Zusätzliche Informationen

Diğer Etkinlikler
Almanya`da yüksek öğrenim: yaklaşan zoom etkinlikleri
Almanya`da okumak isteyen ve olanaklar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen mülteci veya göçmen
geçmişine sahip herkes katılabilir. Wuppertal`dan bay ve bayan Multiplikatörlerin katılımı memnuniyetle
karşılanır. Web seminerleri ücretsizdir ve zoom etkinliği olarak gerçekleşir. Katılmak için bir akıllı telefon veya
dizüstü bilgisayar gereklidir.
Anmeldung und Termine
Çalıştay – Yahudilik ve yahudi düşmanlığı üzerine modül serisi
6-bölümlük modül serisi ve ilave bir başlangıç etkinliğini içeren, yahudi yaşamının arka planı ve tarihi
hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.
Modüller, her türden okuldaki öğretmenler ve eğitim uzmanları için özel tasarlanmıştır.
Anmeldung und Termine
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Polonya`dan yeni göçmenler için bilgilendirme etkinliği
„Valponto plus' ve " Wuppertal`de evde "projeleri sizi bir bilgilendirme etkinliğine davet ediyor.
Almanyadaki sisteme genel bir bakış ve aşağıdaki konular hakkında ilk bilgileri alacaksınız. Tüm sorularınızı
yanıtlamaktan mutluluk duyarız.









Almanya'da çalışmak
Almanya'da sosyal yardımlar
Benim ve ailem için sağlık sigortası
Çocuklarım için anaokulu/okul
Dil kursları
Almanya'da yaşamak
Göçmen danışmanlık merkezleri
önemli kurumlar ve resmi hizmetler

Etkinlikler Polonyaca olarak gerçekleşir. 3G-kuralı geçerlidir (iyileşmiş, aşılanmış, test edilmiş). Lütfen
bunun kanıt belgesini ve birlikte bir maske getiriniz. Katılım ücretsizdir!
Salı, 16.11.2021, Saat 17:00 - İletişim noktası “Wuppertal`de evde”,
Berliner Str. 165, 42277 Wuppertal
Önceden test yapma imkanınız yoksa, aynı yerde kendinize ücretsiz test yapabilirsiniz. Bunun için lütfen
Saat 16:30'da geliniz.
Gelip soru soramıyorsanız, lütfen iletişime geçiniz:
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

Bülteni mi kaçırdınız? Daha eski bültenleri, diğer dilleri ve bilgileri aşağıdaki bağlantıyı veya QR
kodunu altında bulabilirsiniz:
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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