03.Απριλίου.2020

Ressort Επικαιρότητα
Έκδοση αριθ. 2
Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
του Βούπερταλ

Αγαπητέ αναγνώστη/αναγνώστρια,
αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα δημοσιεύεται εβδομαδιαίως επικαιροποιημένο. Θα βρίσκετε κάτω από
από τις επικεφαλίδες περισσότερες πληροφορίες που θα ενημερώνονται συνεχώς.

1. Γενικές Πληροφορίες Δήμος Βούπερταλ/Τμήμα μετανάστευσης και
ενσωμάτωσης
Πολύγλωση Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας
Το τμήμα Μετανάστευσης και ενσωμάτωσης έχει ακυρώσει όλα τα ραντεβού του μέχρι και 30. Απριλίου.
Για να εξακολουθήσει να είναι στην διάθεση σας έχει δημιουργήσει τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου
ανάγκης και ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Η τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας του δημοτικού κέντρου
ενσωμάτωσης λειτουργεί ήδη σε πολλές γλώσσες.
Πολύγλωσση Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας του δημοτικού Κέντρου Ενσωμάτωσης
Ωράριο λειτουργίας 9:00- 15:00
Τηλέφωνο: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Αν έχετε κάποιο ζήτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα κάτωθι τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές Διευθύνσεις:
Γραφείο Αλλοδαπών
Τηλέφωνο: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Οικονομικές βοήθειες
Τηλέφωνο: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de
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Περισσότερες πληροφορίες της πόλης του Βούπερταλ σχετικά με τον Κορονοιό
Εν όψει την σημερινή εξάπλωση του κορονοιού έχουν υιοθετηθεί πολυάριθμα μέτρα προστασίας . Στόχος
είναι η επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού. Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε σημαντικές
πληροφορίες για την πόλη του Βούπερταλ.
Stadt Wuppertal
Informationen zum Corona-Virus

Πληροφορίες για την επιβολή προστίμων
Ο ακόλουθος σύνδεσμος παρέχει ενημερωτικά στοιχεία σε διάφορες γλώσσες για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις.
Infografiken zu Bußgeldern

Περισσότερες πληροφορίες για τον κορονοιό σε πολλές γλώσσες
Οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχουν πληροφορίες από την Ομοσπονδιακή κυβέρνηση , τις κρατικές αρχές
και της ένωσης των δημοτικών κέντρων ενσωμάτωσης ενοποιημένα . Mehrsprachige Hinweise

Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει καταρτήσει πληροφορίες σε πολλές γλώσσες ,π.χ. τρέχοντα θέματα
εργασίας και επιχορηγήσεις. Αυτές μπορείτε να τις βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.
Οι εντεταλμένοι της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την Μετανάστευση, τους πρόσφυγες και την
ενσωμάτωση:
Informationen zum Corona-Virus

Ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας:
Tagesaktuelle Informationen
Leichte Sprache
Ομοσπονδιακό κέντρο αγωγής Υγείας:
Video zum Corona-Virus
Ομοσπονδιακό γραφείο Οικογενειακών και κοινωνικών υποθέσεων :
Hilfetelefon in mehreren Sprachen

Παρακαλείστε να ενημερώνεστε καθημερινά από την αρχική σελίδα της πόλης του Βούπερταλ.
Εκεί θα βρείτε οδηγείες σχετικά με τα μέτρα συμπεριφοράς και νομικών κανονισμών :
www.wuppertal.de

Βοήθεια στις γειτονιές
Πολλοί άνθρωποι, ειδικά αυτοί που ανήκουν στις λεγόμενες ομάδες υψηλού κινδύνου,
χρειάζονται βοήθεια . Εδώ θα βρείτε τις εθελοντικές προσφορές βοήθειας της γειτονιάς τόσο σε
όλη την πόλη όσο και σε επι μέρους περιοχές:
Nachbarschaftshilfe
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2. Πληροφορίες για (Νέους)Μετανάστες, Οικογένειες Προσφύγων
Τμήμα Ενσωμάτωσης- και Προσφύγων
Η ομάδα προσφέρει συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου, στην τηλεφωνική γραμμή 0202 563 4005.
Η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί καθημερινα Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00- 15:00 . Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις η συμβουλευτική μπορεί να γίνει σε διάφορες γλώσσες.

Υγεία
Τρέχουσες πληροφορίες και συμβουλές για ιατρική περίθαλψη και μια πύλη αναζήτησης για τα τοπικά
γραφεία υγείας μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους.
Handbookgermany
Medizinische Versorgung
Infos Johanniter

Μαθήματα γλώσσας
Δεδομένου ότι λόγω της κρίσης του κορονοιού έχει απαγορευθεί η προσωπική επικοινωνία , η
ομοσπονδιακή αρχή μετανάστευσης και προσφύγων (BAMF) τώρα προσφέρει την δυνατότητα Onlineμαθημάτων. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
Online Sprachangebote

Νεογγένητα- Είδη πρώτης ανάγκης
Η ένωση προστασίας παιδιών του Βούπερταλ θέλει να βοηθήσει τις οικογένειες που λόγω του
κλεισίματος των καταστημάτων δεν πρόλαβαν να αγοράσουν τα πάντα για την γέννηση του παιδιού τους .
Σε τέτοια περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ένωση προστασίας παιδιού (Tel: 0173 256 49 70). Οι
υπάλληλοι ανα περίπτωση συσκευάζουν μια τσάντα και την παραδίδουν από το παράθυρο (Τρίτη ή
Πέμπτη 10:00-12:00 ) (Πηγή: Ράδιο Βούπερταλ).

(Tafel ) Τάφελ Βούπερταλ
Η καντίνα του (Tafel ) Τάφελ στην Kleinen Werth 50 στο Barmen θα παραδίδει τσάντες με τρόφιμα στους
έχοντες ανάγκη .
Δευτέρα (12:00- 14:00 ) και Τετάρτη – Παρασκευή (14:00-16:00 ).
Το κατάστημα του Τάφελ είναι επιπλέον για άτομα με αναπηρία όπως και για κοινωνικούς φορείς Τρίτη
και Πέμπτη (10:00- 12:00 ) ανοικτά.
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3. Πληροφορίες για γονείς παιδιών ηλικίας 0 έως 6 χρονών
Πολιτιστικό Νηπιαγωγίο του Βούπερταλ (Der Wuppertaler Kulturkindergarten)
Θέλουμε ακόμα όλους τους γονείς με παιδιά ηλικίας από 0 έως 6 χρονών με ιδέες και πληροφορίες να
εφοδιάσουμε. Σας παρουσιάζουμε πρώτα μια υπέροχη ιδέα από το Βούπερταλ:
Το πολιτιστικό νηπιαγωγείο του Βούπερταλ (Der Wuppertaler Kulturkindergarten ) ξεκίνησε πρόσφατα
δικό του κανάλι στο YouTube. Οι δάσκαλοι του νηπιαγωγείου „Alten Feuerwache“ δημοσιεύουν εδώ
τραγούδια και ιστορίες για παιδιά από 0 έως 100 χρονών. Δείτε εδώ :
Lieder und Geschichten

Η παιδική εκπομπή με το ποντίκι (Die Sendung mit der Maus)
Προς το παρόν ένας μικροσκοπικός ιός καθορίζει τις ζωές όλων μας. Ακόμα και τα μικρά παιδιά
αισθάνονται τους φόβους και τις ανησυχίες των ενηλίκων. Οι γονείς θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο, να
αντιμετωπίσουν αυτό το γεγονός με τρόπο που να συμβαδίζει με την ηλικία των παιδιών τους. Τελικά τι
είναι αυτή η κορόνα? Και γιατί είναι τώρα όλα διαφορετικά ? Η εκπομπή με το ποντίκι εξηγεί σαφώς απο
αυτή τη σκοπιά παραστατικά και με απλή γλώσσα, τι ακόμα και τα παιδιά πρέπει αυτή την στιγμή να
γνωρίζουν:
Sendung mit der Maus

4. Πληροφορίες για γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας
Αγαπητοί γονείς – Συμαντικές πληροφορίες για μαθητές, γονείς και οικογένειες στο
Βούπερταλ
Η σημερινή κατάσταση δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα και δυσκολίες σε κάποιες οικογένειες. Γι αυτό
όσοι χρειάζονται βοήθεια μπορούν να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα:
Ποιος?
Τηλεφωνο για παιδιά
και νέους (Νούμερο
κατά της θλίψης)
Τηλέφωνο για γονείς

Διαθέσιμος
Tel.: 116 111

Πότε?
Δευτέρα – Σάββατο:
14 - 20

Τηλ.: 0800 1110550

Ευαγγελική Διακονία
θέση συμβουλευτικής
(συμβουλεύει
οικογένειες σε κρίση)
Τηλεφωνική
συμβουλευτική για
πνευματική φροντίδα

Τηλ. 0202 / 97 444 – 930

Δευτέρα – Παρασκευή:
9 – 11
Τρίτη: + Πέμτη:
17 – 19
Δευτέρα – Παρασκευή:
9:00 – 14:00 Uhr

Τηλ.: 0800 1110111 und
0800 1110222

4

Τηλ.γραμμή
βοήθειας
κακοποιημένων
γυναικών
Τηλ. γραμμή
βοήθειας κατά της
σεξουαλικής
κακοποίησης
Τηλ. γραμμή
βοήθειας εγκύων
σε κατάσταση
ανάγκης
Τηλ. γραμμή
βοήθειας
φροντίδας (Pflege)

Τηλ.: 08000 116 016

Τηλ.: 0800 22 55 530

Τηλ.: 0800 404 0020

Τηλ.: 030 2017 9131

Συμβουλευτική για Τηλ.: 0202 563 6644
παιδιά νέους και
beratung.fuer.kinder.jugendliche.eltern@
γονείς
stadt.wuppertal.de
Σχολική
ψυχολογική
συμβουλευτική

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

Δευτέρα – Παρασκευή:
9.00-12.00 και 14.00-18.00
Εκτός των ωρών λειτουργείας μπορείτε
να αφήσετε φωνητικό μήνυμα
Δευτέρα – Παρασκευή
9.00-12.00 und 14.00-18.00
Εκτός των ωρών λειτουργείας μπορείτε
να αφήσετε φωνητικό μήνυμα

5. Γλώσσα, Επάγγελμα και Εργασία
Ένταξης και σχετιζόμενα με το Επάγγελμα μαθήματα γλώσσας
Το Ομοσπονδιακό γραφείο για την μετανάστευση και τους πρόσφυγες έχει αποφασίσει επι του παρόντος
, οτι τα μαθήματα γλώσσας που βρίσκονται σήμερα σε παύση μπορούν να συνεχιστούν με την μορφή
(Online) ηλεκτρονικών μαθημάτων. Τα Online σεμινάρια προορίζονται για τα λεγόμενα μαθήματα ένταξης.
Τα μαθήματα γλώσσας που σχετίζονται με το επάγγελμα θα πρέπει να έχουν την μορφή μιας εικονικής
αίθουσας διδασκαλίας και αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε με την μορφή Online σεμιναρίων. Υπεύθυνοι για
την υλοποίηση αυτών των προσφορών είναι οι προηγούμενοι φορείς που πραγματοποιούσαν μέχρι
σήμερα αυτά τα μαθήματα . Αυτές οι ηλεκτρονικές ( Online) προσφορές θα πραγματοποιούνται μόνο για
το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοιού.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: Integrationskurse
Berufsbezogene Sprachkurse

Jobcenter γραφείο Zebera
Ακόμα και σε αυτές τις ημέρες της αναδιοργάνωσης και του αναπροσανατολισμού συνεχίζουμε να
είμαστε στην διάθεση σας για να σας ενημερώωουμε . Προσωπικά ραντεβού δυστυχώς επί του παρόντος
δεν είναι εφικτά . Οι εργαζόμενοι του Jobcenter παραμένουν τηλεφωνικά στην διάθεση σας.
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Η ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του γραφείου Zebera είναι: 0202-74763-345 (Δευτ.-Παρ. 08:30 εως 16:00 )
Όλα τα έγγραφα μπορείτε να τα στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
: geschaeftsstelle8@jobcenter.wuppertal.de ή με το ταχυδρομείο .

Ομοσπονδιακό υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ερωτήσεις που αφορούν την εργασία και την νομική προστασία της εργασίας που σχετίζονται με τον
κορονοιό απαντούνται στον παρακάτω σύνδεσμο.
Arbeitsschutzrechtliche Fragen
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