Издание 1
27 март 2020 г.

Настоящ отдел
Бюлетин на отдела за имиграция и интеграция Вупертал

Уважаеми читатели,
пандемията на короната парализира обществения ни живот! Нищо не работи както сме
свикнали! Със сигурност имате и въпроси, на които искаме да отговорим с този и
следващите бюлетини, докато отново не можем да бъдем достигнати лично!
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!
Юрген Лемър

1. Обща информация Отдел „Град Вупертал“ / Имиграция и интеграция
Достъпност на отдела
Отделът по имиграцията и интеграцията отмени всички назначения до 30 април. Номерите
за спешни повиквания и имейл адресите за спешни случаи са настроени така, че да можете
да достигнете до тях. Ако имате притеснение, можете да се свържете със следните
телефонни номера или имейл адреси:
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Ausländerbehörde/Имиграционна служба
Telefon/Телефон: 0202 563 4003
Email/Имейл: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Kommunales Integrationszentrum/ Общински интеграционен център
Telefon/Телефон: 0202 563 4005
Email/Имейл: integration@stadt.wuppertal.de
Wirtschaftliche Hilfen/Икономическа помощ
Telefon/ Телефон : 0202 563 4343
Email/ Имейл: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Общественият трафик допълнително е ограничен - достъп само по предварителна заявка

За да съдържат коронавируса, хората трябва да избягват всички срещи с други хора. Това
се отнася и за посещения при властите.

Можете да намерите повече информация в линковете по-долу: Publikumsverkehr eingeschränkt
Informationen zum Corona-Virus

Обширна забрана за контакт в NRW: срещи на повече от двама души са забранени
Правителството на държавата издаде мащабна забрана за контакт за Северен РейнВестфалия, която влезе в сила в понеделник, 23 март. Съответно събиранията и публичните
събирания на повече от двама души са забранени.
Можете да намерите повече информация в линка по-долу:

Kontaktverbot

Актуална информация срещу вируса Corona на различни езици
Допълнителна информация можете да намерите в следните връзки: Stadt Wuppertal
Informationen zum Coronavirus
Maßnahmen zum Coronavirus
Hinweise zum Coronavirus

Моля, информирайте се ежедневно на началната страница на град Вупертал.Там ще
намерите информация за поведенчески мерки и законови разпоредби
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Помощ за съседство
Много хора, особено така наречените рискови групи от вируса на корона, се нуждаят от
помощ. Тук ще намерите офертите за доброволни квартали в целия град и в отделните
квартали:
Nachbarschaftshilfe

2. Информация за (нови) имигранти, бежански семейства
Помогнете за преодоляване на трудна ситуация за нуждаещи се чужденци, които не могат
да се върнат в родината си
Помощта може да бъде предоставена на хора от трети страни, които са бедстващи и чиято
виза е изтекла. За граждани на ЕС, които идват от България, Полша или Румъния и не
получават никакви обезщетения от Федералната агенция по заетостта или центъра за работа,
има възможност да кандидатстват за така наречената мостова помощ.
Целта на тази помощ е да се преодолее трудната ситуация, докато не е възможно да се
върнете в родината си или (особено за имигрантите от ЕС), за да разработите алтернатива.


Формуляр за кандидатстване(Download)

Тази помощ може да бъде поискана по телефон, имейл или лично от:
Stadt Wuppertal/ Град Вупертал, Ressort Zuwanderung und Integration/ отдел за имиграция
и интеграция, Friedrich-Engels-Allee 28, Montag-Freitag/ понеделник-петък: 10.00-12.00 Uhr/
10.00-12.00 часa an der Pforte/ на портата
Tel/ Телефон.: 0202/5634343
E-Mail/ Имейл: 204-wirtschaftliche-Hilfe@stadt.wuppertal.de

Важно!
За имигранти от ЕС от страни, различни от горните службата за социално подпомагане на
град Вупертал отговаря за тази подкрепа:
Stadt Wuppertal/ Град Вупертал , Sozialamt/ служба за социално подпомагане, FriedrichEngels-Allee 76, Montag-Freitag 10.00 – 12.00 Uhr/ понеделник-петък: 10.00-12.00 часa, an
der Pforte// на портата
Tel/ Телефон.: 0202/5634343
E-Mail/Имейл: grundsicherung@stadt.wuppertal.de
Можете да намерите всички номера за спешни случаи на следния линк: Notfallnummern
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3. Информация за родители на деца между 0 и 6 години
Грижа
Понастоящем детските заведения са отворени само за спешна помощ. Какво точно означава
това и какви ограничения има за децата, можете да намерите тук на различни езици:
Informationen für Eltern
Пей
Когато децата и родителите са вкъщи по цял ден, можете да изчерпите идеи за вълнуващи и
смислени дейности. Как можете да подкрепите музикално детето си у дома, можете да
намерите тук:
Musik
Специален съвет на сайта са офертите „KiWi - Детски и приспивни песни“ с многоезични
песни, които да пеем заедно.
Спортен
Има дигитални "спортни уроци" за деца от детска градина и начална училищна възраст:
Sportstunden
Чета
В момента библиотеките са затворени. Градската библиотека на Вупертал обаче предложи
страхотно предложение: В продължение на 3 месеца можете да използвате безплатно
всички цифрови оферти на градската библиотека! Това включва филми, електронни книги и
програми за изучаване на езици. Включени са и оферти на други езици и за деца:
Stadtbibliothek

4. Информация за родители с деца в училищна възраст
Уважаеми родители - Важна информация от училищата в Вупертал
Обикновено можете да намерите домашното в началната страница на училището.
Научете повече в Интернет на началната страница на училището на детето си или по
телефона. Моля, предоставете на училището валиден имейл адрес и телефонен номер,
за да могат преподавателите в класа да се свържат с вас. Обменяйте идеи с други
родители в класа, напр. чрез приложението Whats или имейл; по този начин подкрепяте
детето си да учи у дома.
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5. Език, професия и работа
Интеграционни курсове / езикови курсове, свързани с работата
Искате ли да научите немски или да подобрите уменията си по немски език? Няма езикови
курсове поради кризата в Корона до по-нататък. Можете да научите независимо. Можете да
намерите добри програми на следните връзки:






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

Или можете да кандидатствате за безплатен идентификационен номер за градската
библиотека на Wuppertal. Включено е 3-месечно членство в онлайн курса от Rosetta Stone:
Ausweis
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