03.април.2020

Ресорт актуално
Издание номер 2
Брошура на центъра за миграция и интеграция в град Вупертал

Скъпи читатели,
тази информационна брошура излиза всяка седмица и редовно се актуализира. Получавате под
заглавията важна информация и по този начин се опитваме да Ви държим в течение.

1. Обща информация от град Вупертал/Център за миграция и интеграция
На този телефон се предлага информация на различни езици
В центъра за миграция и интеграция отпадат всички записани часове до 30. април. За да можем да
останем в контакт с Вас имаме специални телефонни номера и специални имейл адреси.
Предлагаме в комуналния център телефонна информация на различни езици.
Информация по телефона на комуналния център за интеграция на различни езици
Работно време 9:00- 15:00 часа
Телефон: 0202 563 4005
Имейл: integration@stadt.wuppertal.de
Ако имате проблем, също може да се свържете с долу посочените номера и имейл адреси:
Централен офис за мигрантите
Телефон: 0202 563 4003
Имейл: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Финансова помощ
Телефон: 0202 563 4343
Имейл: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Информация на град Вупертал за корона вируса
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Поради разпространението на вируса са взети множество предпазни и защитни мерки. Целта е да се
намали и забави възможно най-бързо разпространението на този вирус. В долу посочените линкове
има важна информация относно вируса и разпространението му в град Вупертал.
Stadt Wuppertal
Informationen zum Corona-Virus

Информация за парична санкция при нарушение
На този линк получавате важна информация и графика на паричната санкция при нарушение за
гражданите и за хората, които притежават гевербе.
Infografiken zu Bußgeldern

Друга информация за корона вируса на различни езици
В следните линкове ще намерите информация на правитеството, федералните провинции и на
сдружението на комуналния център за миграция и интеграция в град Вупертал. Моля информирайте
се тук долу на следния линк на различни езици .
Mehrsprachige Hinweise

Правителство
Правителството също предоставя иформация на резлични езици,относно работническа тема,
подпомагане и други. Това ще намерите в долу посочените страници и още много друга информация..
Федерално правителство за миграция, бежанци и интеграция:
Informationen zum Corona-Virus

Министерство на здравеопазването:
Tagesaktuelle Informationen
Leichte Sprache
Централа в сферата на медицината и здравето :
Video zum Corona-Virus
Правителство за семейно и гражданско право:
Hilfetelefon in mehreren Sprachen

Молим Ви да се информирате всекидневно в сайта на град Вупертал.
Там ще намерите законните промени и правила за поведение спрямо наредбата.
www.wuppertal.de

Подпомагане на съседи
Много хора имат нужда от помощ и най-вече хората принадлежащи към рискови групи. Тука
ще намерите информация как да помогнете на тези хора доброволчески в град Вупертал и в
отделните квартали на града:
Nachbarschaftshilfe
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2. Информация за новодошли мигранти, бежанци
Интеграция и работа с бежанци
Може да се свържете с екипа по телефона! Моля наберете следния телефонен номер 0202 563 4005.
Работното време е от 9:00- 15:00 часа от понеделник до пътък. По изключение може да се проведе
разговорът и на различни езици.

Здраве
Актуална информация и съвети ще намерите тук и също така информация на различните здравни
отдели във ваша близост на посочените долу линкове.
Handbookgermany
Medizinische Versorgung
Infos Johanniter

Езикови курсове
Поради забраната за контакт заради корона вирус, сега се предлагат също така онлайн езикови
курсове. Подробна информация ще намерите в долу посочения линк.
Online Sprachangebote

Новородени и помощ при неща от първа необходимост
Сдружението за закрила на детето във Вупертал иска да помогне на семейства, които не са успели да
закупят неща от първа необходимост при раждането на дете, поради затварянето на повечето
магазини. Моля при нужда свържете се със следния номер (Тел: 0173 256 49 70). Служителите ще се
опитат да приготвят чанта според нуждата на сейството и ще я закачат (вторник или четвъртък между
10:00-12:00 часа) на прозореца (източник на информацията: радио Вупертал).

Столът за хранене за социално слаби хора във Вупертал
Столът за социално слаби хора на адрес am Kleinen Werth 50 в Бармен ще дава хранителни продукти
на нуждаещи се.
Понеделник (12:00- 14:00 часа) и сряда - петък (14:00-16:00 часа).
Магазинът в стола ще работи допълнително за хора с увреждания и за социални учреждения във
вторник и в четвъртък (10:00- 12:00 часа).
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3. Информация за родители на деца между 0 и 6 години
Детска градина на културата в град Вупертал
Ние искаме всички родители на деца между 0 и 6 да ги информираме и да им предложим идеи.
Искаме да ви представим една страхотна идея от град Вупертал.
Детската градина на културата във Вупертал има от скоро собствен канал в Ютуб. Нашият
педагогически екип на адрес Alte Feuerwache ви прадлага песни и истории за малки деца между 0 и 6
в канала си. Молим да отделите време и да погледнете:
Lieder und Geschichten

Предаването на мишката
В момента един малък вирус определя и контролира нашия живот. Малките също усещат страховете
ни и разбират тревогите ни също така . Родителите трабва да отделят достатъчно време, спрямо това
на колко години са техните деца, и да реагират подобаващо в тази ситуация. Какво е това всъщност
корона вирус?Защо сега всичко е толкова различно?Това предаване с мишката има за цел подробно
и на разбираем език за децата да обясни, какво те в момента трабва да знаят и имат правото да
знаят.
Sendung mit der Maus

4. Информация за родители на деца в училищна възраст
Скъпи родители – Важна информация за ученици, родители и семействата във Вупертал
Тази извънредна ситуация довежда в някои семейства до големи и специфични проблеми и
трудности. Този който има нужда от помощ може да потърси следните номера.
Кой?
Телефон за деца и
юноши (Горещ
телефон)
Телефон за родители

Номер
Тел.: 116 111

Кога?
Понеделник – Събота:
14 – 20 часа

Тел.: 0800 1110550

Център за
консултация към
евангелската църква
(консултация за
семейства)
Гореща линия за
хора с всякакви
проблеми

Тел. 0202 / 97 444 – 930

Понеделник– Петък:
9 – 11 часа
Вторник: + Четвъртък:
17 – 19 часа
Понеделник – Петък:
9:00 – 14:00 часа

Тел.: 0800 1110111 und
0800 1110222
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Тел. за насилие
над жената
Тел. за сексуално
насилие
Тел. за бременни
в нужда
Тел. за хора в
професионална
мед. грижа
Консултация за
деца, юноши и
родители

Тел.: 08000 116 016

Псих. консултация
за ученици

Тел.: 0202 563 6990
schulpsychologische.beratung@stadt.wu
ppertal.de

Тел.: 0800 22 55 530
Тел.: 0800 404 0020
Tel.: 030 2017 9131

Тел.: 0202 563 6644
beratung.fuer.kinder.jugendliche.eltern@
stadt.wuppertal.de

Понеделник– Петък:
9.00-12.00 часа и 14.00-18.00 часа
Ако не се свържете с нас, моля
оставете ни гласово съобщение.
Понеделник – Петък
9.00-12.00 часа и 14.00-18.00 часа
Ако не се свържете с нас моля,
оставете гласово съобщение.

5. Език, професия и работа
Интеграционните курсове и тези професионално насочени
Министерството за миграция и бежанци взе решение, че спрелите в момента езикови курсове ще се
предлата онлайн. За интеграционните курсове са така наречените онлайн тутори отговорни.
Езиковите курсове относно професията ще се провеждат във виртуални класни стаи и тове ще
протича онлайн. За провеждането на тези курсове са отговорни съответните посредници. Те са
онлайн временно и само за периода на ограниченията.
В следните линкове ще намерите подробна информация :

Integrationskurse
Berufsbezogene Sprachkurse

Джобцентър, консултантски център Цебера
В тези дни на постоянна промяна и новости сме за Вас достъпни и искаме да ви информираме.
Среща на четири очи в момента не може да се проведе. Служителите ни са по телефона на
разположение и може да се свържите с тях.
Телефонният номер на Джобцентъра и по точно на Цебера е тук: 0202-74763-345 (понеделник-петък
от 08:30 до 16:00 часа)
Всички документи може да пратите на този имейл : geschaeftsstelle8@jobcenter.wuppertal.de или да
ги пратите по пощата.

Министерство за работа и социалните услиги
Относно работата и защитата на правата на работника по време на корона вируса ще намерите
подробна информация на следния линк.
Arbeitsschutzrechtliche Fragen
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