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تازه های ریسورت
خبرنامه ی دپارتمان ادغام و مهاجرت ووپرتال

خوانندگان عزیز،
این خبرنامه هر هفته منتشر می شود و به طور مرتب به روز رسانی می شود .همیشه
تحت عناوین ذکر شده ،اطالعات بیشتری دریافت می کنید و به این شکل در
جریان امور قرار میگیرید.

 .1اطالعات عمومی شهر ووپرتال /دپارتمان ادغام و مهاجرت
خطوط تلفن به زبان های مختلف
دپارتمان ادغام و مهاجرت تمام قرارهای تا تاریخ  30آوریل را کنسل کرده است .با این
وجود برای اینکه بتوانیم کماکان برای شما در دسترس باشیم ،شماره های تلفن
اضطراری و آدرس ایمیل های اضطراری را برای شما تنظیم کردیم و به اطالع تان
رساندیم.
خط تلفن مرکز ادغام شهرداری به زودی چند زبانه می شود.
خط تلفن چند زبانه ی مرکز ادغام شهرداری
در دسترس از  9صبح تا  3بعد از ظهر
تلفن 0202 563 4005:
ایمیل :
integration@stadt.wuppertal.de

اگر درخواست دیگری دارید می توانید با این شماره تلفن ها و یا از طریق این ایمیل
آدرس ها با ما تماس بگیرید.

دفتر مهاجرت

تلفن 0202 563 4003 :

آدرس ایمیل :
Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de

کمک های اقتصادی

تلفن0202 563 4343 :

آدرس ایمیل:
204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

سایر اطالعات شهر ووپرتال در مورد ویروس کرونا
با توجه به شیوع فعلی ویروس کرونا تا به حال اقدامات محافظتی متعددی انجام شده
است  .در لینک های زیر اطالعات مهم در مورد شهر ووپرتال را می توانید
بخوانید :
Stadt Wuppertal
Informationen zum Corona-Virus

نمودار اطالعات جریمه های نقدی
در این لینک نمودارهای اطالعاتی به زبان های مختلف در اختیار شهروندان و شرکت
ها قرار گرفته است.
Infografiken zu Bußgeldern

سایر اطالعات به زبان های مختلف در مورد ویروس کرونا
در این لینک اطالعاتی از جانب دولت و ادارات دولتی و مرکز اغدام شهرداری جمع
آوری شده اند
Mehrsprachige Hinweise

دولت
دولت هم تذکرات الزم را به زبان های مختلف گردآوری کرده است  ،به عنوان مثال
آخرین اطالعات در مورد موضوعات کاری و حمایت های مالی  .این اطالعات را در
صفحات زیر می یابید.
دستورات دولتی برای مهاجرت ،پناهندگان و ادغام :
Informationen zum Corona-Virus

وزارت بهداشت :
Tagesaktuelle Informationen
Leichte Sprache

مرکز فدرال آموزش بهداشت :
Video zum Corona-Virus

دفتر فدرال برای خانواده و جامعه :
Hilfetelefon in mehreren Sprachen

لطفا هر روز وبسایت شهرداری ووپرتال را مطالعه کنید تا اطالعات به روز را
داشته باشید .آنجا می توانید نکاتی در مورد اقدامات رفتاری و ساختارهای قانونی را
بخوانید.
www.wuppertal.de

کمک به همسایه ها
بسیاری از آدم ها یا به عبارتی افرادی که در برابر ویروس کرونا در گروه های
پر خطر قرار می گیرند به کمک نیار دارند .در این لینک می توانید پبشنهادهای
دواطلبانه برای کمک به همسایگان در کل شهر و در محله های مختلف را ببینید :
Nachbarschaftshilfe

 .2اطالعاتی برای خانواده های مهاجر و پناهنده :
تیم ادغام و پناهندگی
این تیم به زودی شرایط را برای مشاوره تلفنی فراهم می کند .برای این
منظور با این شماره تلفن تماس بگیرید  .این شماره از روز دوشنبه تا جمعه از 9
صبح تا  3بعدازظهر فعال خواهد بود .در موارد خاص مشاوره ها می توانند به
زبان های دیگری هم انجام شوند.

سالمتی
اطالعات و تذکرات جدید در مورد مراقبت های پرشکی و همچمین یک پورتال
جستجو برای ادرات بهداشت منطقه ای را در لینک های زیر می توانید پیدا کنید :

Handbookgermany
Medizinische Versorgung
Infos Johanniter

کالس زبان
از آنجایی که به دلیل ویروس کرونا ممنوعیت تماس برقرار است ،اداره
بامف گزینه ی کالس زبان آن الین را فراهم کرده است  .اطالعات ببشتر در این
زمینه را لینک زیر می بینید :
Online Sprachangebote

تازه متولد شده ها و تجهیزات بار اول
انجمن حمایت از کودک در ووپرتال قصد دارد به خانواده هایی که به دلیل تعطیلی
فروشگاه ها نتوانستند تمام وسایل مورد نیاز تولد نوزادشان را تهیه کنند ،کمک کند .در
صورت نیاز لطفا با انجمن حمایت از کودک تماس یگیرید (.)01732564970
همکاران با توجه به نیاز شما یک کیف آماده می کنند و از پنجره به شما تحویل می
دهند .سه شنبه یا پنج شنبه ساعت ده تا دوازده ( .منبع :رادیو ووپرتال).

تافل ووپرتال
انجمن تاقل در کالینن ورت  50در بارمن بسته های مواد غذایی به نیازمندان توزیع می
کند .دوشنبه ( 12تا  ) 14و چهارشنبه – جمعه ( 14تا .)16
فروشگاه تافل برای افرد داری معلولیت و انجمن های داری خدمات اجتماعی روزهای
سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ده تا دوازده باز است.
 .3اطالعات برای والدین کودکان بین  0تا  6سال :

مهدکودک های فرهنگی ووپرتال
ما می خواهیم بار دیگر به تمام والدینی که کودکان صفر تا شش سال دارند ایده ها و
ازاطالعاتی بدهیم .در ابتدا یک ایده س ناب از ووپرتال را به شما معرفی می کنیم :
مهدکودک فرهنگی ووپرتال به تازگی کانال یوتیوب خودش را راه اندازی کرده است.
مربیان مهدکودک آتش نشانی قدیم ترانه ها و داستان هایی برای کودکان صفر تا ده
سال منتشر کرده اند :
Lieder und Geschichten

برنامه با موش
در حال حاضر یک ویروس کوچک زندگی همه ی ما را تحت تاثیر قرار داده است .
بچه های کوچک هم نگرامی های بزرگترها را حس می کنند .والدین باید با توجه به
سن کودک وقت بگذارند و توضیحات الزم را بدهند .این کرونا اصال چی هست ؟ چرا
این روزها همه چیز یک جور دیگر است ؟ برنامه با موش با زبان ساده برای بچه ها
آن چیزی را که باید بدانند را توضیح می دهد.
Sendung mit der Maus

 .4اطالعات برای والدینی که کودکانی در سن اجبار مدرسه دارند.
خانواده های عزیز_ اطالعات مهم برای دانش آموزان  ،والدین و خانوادها
شرایط حال حاضر برای بعضی خانواده ها مشکالتی را به وجود آورده است .هر کس
در این مورد به کمک نیاز دارد می تواند با شماره های زیر تماس بگیرد.

چه وقت
دوشنبه تا شنبه
14 - 20 Uhr
دوشنبه  -جمعه
9 – 11 Uhr
سه شنبه و پنج شنبه
17 – 19 Uhr
دوشنبه -جمعه
9:00 – 14:00 Uhr

شماره تماس
Tel.: 116 111

چه کیس
تلفن برای کودکان و
نوجوانان
تلفن والدین

Tel. 0202 / 97 444 – 930

ر
دفت مشاوره موسسه
ی
دیاکون به خانواده ها در
زمان بحران مشاوره یم دهد
تلفن مراقبت های کشیش

Tel.: 0800 1110550

Tel.: 0800 1110111 und
0800 1110222

Tel.: 08000 116 016

خشونت علیه زنان

Tel.: 0800 22 55 530

سواستفاده جنیس

Tel.: 0800 404 0020

تلفن اضطراری برای
خانم های باردار
پرستاری

Tel.: 0202 563 6644
@beratung.fuer.kinder.jugendliche.eltern
stadt.wuppertal.de
Tel.: 0202 563 6990
schulpsychologische.beratung@stadt.wu
ppertal.de

مشاوره برای کودکان،
نوجوانان و والدین

Tel.: 030 2017 9131
دوشنبه – جمعه
9.00-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
خارج از این زمان یم توانید پیغام بگذارید
دوشنبه– جمعه
9.00-12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
خارج از این زمان یم توانید پیغام بگذارید

مشاوره روانشنایس
مدرسه

زبان ،شغل  ،کار
کالس های زبان
اداره مهاجرت و پناهندگی تصمیم گرفته است که کالس های زبان را به صورت
مجازی ارائه دهد .برای کالس های اینتگراسیون آموزش های آن الین در نظر گرفته
شده است .کالس های مربوط به شغل می توانند به صورت کالس های درس مجازی
و یا اگر این امکان وجود ندارد به صورت آموزش آن الین برگزار شوند .مسئول
برگزاری چنین کالس هایی مدرسه های زبان هستند .این کالس های آن الین فقط در
مدت زمان مقابله با ویروس کرونا ارائه می شوند .اطالعات بیشتر را در لینک های
زیر می بینید :
Integrationskurse
Berufsbezogene Sprachkurse

مرکز مشاوره جاب سنتر زبرا
حتی در این روزهایی که هیچ چیز سرجای خودش نیست هم ما در خدمت شما هستیم
و می خواهیم اطالعات الزم را در اختیار شما قرار دهیم .متاسفانه در حال حاضر
تماس حضوری و شخصی امکان پذیر نیست .اما همکاران جاب سنتر به صورت
تلفنی در دسترس هستند.
تلفن اضطراری شعبه زبرا از این قرار است :
0202-74763-345 (Mo-Fr. 08:30 bis 16:00 Uhr

تمام مدارک الزم می توانند از طریق ایمیل و یا آدرس پستی ارسال شوند :
geschaeftsstelle8@jobcenter.wuppertal.de

وزارت کار و امور اجتماعی
سواالت متداول در مورد شغل و بهداشت و ایمنی شغلی مرتبط به شرایط ویروس
کرونا در لینک زیر جواب داده شده اند :
Arbeitsschutzrechtliche Fragen

