3 Nisan 2020

Bölümden Güncel Haberler
Sayı 2
Göç ve Entegrasyon Bölümünün Bülteni

Sevgili okuyucular,
bültenimiz haftalık olarak yayınlanacak ve düzenli olarak güncel konuları ele alacaktır. Farklı başlıklar altında
önemli bilgileri bulup güncel konular hakkında bilgi edinebilirsiniz.

1. Wuppertal Şehrinin Göç ve Entegrasyon Bölümü ile ilgili genel bilgiler
Çok dilli telefon hattı
Göç ve Entegrasyon departmanı tüm randevuları 30 Nisan'a kadar iptal etmiştir. Bize yine de ulaşılabilmeniz
için acil numaralar ve acil e-posta adresleri ayarlanmıştır.
Belediye Entegrasyon Merkezi'nin telefon hattı artık çok dillidir.
Belediye Entegrasyon Merkezinin çok dilli telefon hattı
Saat 9:00- 15:00 arası ulaşılabilir
Telefon: 0202 563 4005
E-posta: integration@stadt.wuppertal.de
Bir isteğiniz varsa, aşağıdaki telefon numaralarına veya e-posta adreslerine de başvurabilirsiniz:
Göçmenlik Bürosu
Telefon: 0202 563 4003
E-posta: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Ekonomik yardım
Telefon: 0202 563 4343
E-posta: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de
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Wuppertal şehrinden Corona virüsü ile ilgili bilgi
Corona Virüsünün şu anki yayılımı göz önüne alındığında, çok sayıda koruyucu önlem alınmıştır. Amaç
virüsün yayılmasını yavaşlatmaktır. Aşağıdaki bağlantılar Wuppertal için önemli bilgiler vermektedir.
Stadt Wuppertal
Informationen zum Corona-Virus

Para cezaları hakkında Infografik
Aşağıdaki bağlantıda, vatandaşlar ve ticaret sektörinde çalışanlar için farklı dillere çevrilmiş olan infografik
bulunmaktadır.
Infografiken zu Bußgeldern

Corona virüsü ilgili farklı dillerde bilgi
Aşağıdaki linkler federal hükümet ve eyalet yetkililerinden ve belediye entegrasyon merkezleri derneğinden
bilgi vermektedir.
Mehrsprachige Hinweise

Federal hükümet
Ayrıca Federal hükümet çok dilli bilgiler derlemiştir, bunlar örn. güncel çalışma ve yardım konularını içerir.
Bunları aşağıdaki sayfalarda bulabilirsiniz.
Federal Hükümet Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Komiseri:
Informationen zum Corona-Virus

Federal Sağlık Bakanlığı:
Tagesaktuelle Informationen
Leichte Sprache
Federal Sağlık Eğitimi Merkezi:
Video zum Corona-Virus
Aile ve Sivil Toplum Görevleri Federal Ofisi:
Hilfetelefon in mehreren Sprachen

Lütfen her gün Wuppertal şehirinin ana sayfasında kendinizi bilgilendirin.
Burada davranışsal önlemler ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi bulacaksınız:
www.wuppertal.de

Komşuluk/mahalle yardımı
Birçok insanın, özellikle de korona virüsü risk gruplarının yardıma ihtiyacı var. Burada, tüm şehirde
ve farklı bölgelerde gönüllü mahalle tekliflerini bulacaksınız:
Nachbarschaftshilfe
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2. (Yeni) göçmenler, mülteci aileler için bilgiler
Entegrasyon ve mülteci çalışma bölümü
Bu bölüme telefon ile ulaşıp danışabilirsiniz! Bunu yapmak için 0202 563 4005 numaralı telefonu arayın.
Yardım hattı pazartesiden cumaya kadar 09: 00-15: 00 saatleri arasında açıktır. İstisnai durumlarda,
danışmanlık farklı dillerde de yapılabilir.

Sağlık
Tıbbi bakım hakkında güncel bilgi ve ipuçları ve yerel sağlık ofisleri için arama portalı aşağıdaki bağlantılarda
bulunabilir.
Handbookgermany
Medizinische Versorgung
Infos Johanniter

Dil Kursları
Corona krizi nedeniyle temas yasağı açıklandığından, BAMF şu anda online dil teklifleri sunmaktadır.
Aşağıdaki bağlantıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Online Sprachangebote

Yeni Doğan Bebek Seti
Wuppertal Çocuk Esirgeme Kurumu, dükkanların kapatılması nedeniyle çocuklarının doğumu için her şeyi
alamayan ailelere yardım etmek istiyor. Gerekirse, lütfen Kinderschutzbund'a bildirin (Tel: 0173 256 49 70).
Gerekirse, çalışanlar bir çanta paketi yapıp pencerede teslim eder (Salı veya Perşembe. 10: 00-12: 00)
(kaynak: Radio Wuppertal).

Wuppertal Masası (Wuppertaler Tafel)
Barmen'deki Kleinen Werth 50'deki kantin, ihtiyacı olanlara gıda torbaları dağıtacak.
Pazartesi (12: 00-14: 00) ve Çarşamba - Cuma (14: 00-16: 00).
(Tafelladen) Dükkan engelli insanlar ve sosyal kurumlar için Salı ve Perşembe günleri açıktır (10: 00-12: 00).

3. 0-6 yaş arası çocukların ebeveynleri için bilgiler
Wuppertal kültürel anaokulları
Tüm 0-6 yaş arası çocukların ebeveynlerine fikir ve bilgi vermek istiyoruz. Önce Wuppertal'dan size harika
bir fikir sunuyoruz:
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Wuppertal kültürel anaokulu son zamanlarda kendi YouTube kanalını başlattı. Eski itfaiyenin anaokulunun
öğretmenleri 0 ile 100 yaş arası çocuklar için şarkı ve hikayeler yayınlar. Şuna bir göz atın:
Lieder und Geschichten

Fare ile yayın (Die Sendung mit der Maus):
Şu anda, küçük bir virüs hepimizin hayatını belirliyor. Küçük çocuklar bile yetişkinlerin korku ve endişelerini
hissediyor. Ebeveynler, çocuklarına durumu yavaşça açıklarken çocukların yaşını göz önünde
bulundurmalılar. Bu Corona nedir? Ve şimdi her şey neden farklı? Fare ile program (Sendung mit der
Maus)bu sayfada çocukların şu anda ne bilmesi gerektiğini açıkça anlaşılır bir dil ile açıklar:
Sendung mit der Maus

4. Okul çağındaki çocukları olan ebeveynler için bilgiler
Sevgili veliler - Wuppertal'deki öğrenciler, veliler ve aileler için önemli bilgiler
Şu anki durum bazı aileler için belirli sorunlar ve zorluklar yaratmaktadır. Yardıma ihtiyaç duyanlar aşağıdaki
telefon numaralarıyla iletişime geçebilir:

Kim?
Çocuk ve genç telefonu
(soruna karşı numara)
Ebeveyntelefon

Ulaşabilme
Tel.: 116 111

Diakonie Protestan
Danışma Merkezi (krizdeki
ailelere danışmanlık yapar)
Telefon danışmanlığı

Tel. 0202 / 97 444 – 930

Tel.: 0800 1110550

Ne zaman?
Pazartesi– Cumartesi:
saat 14 - 20
Pazartesi – Cuma:
saat 9 – 11
Salı: + Perşembe:
saat 17 – 19
Pazartesi – Cuma:
saat 9:00 – 14:00

Tel.: 0800 1110111 und
0800 1110222
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Kadınlara yönelik şiddete
yardım telefonu
Cinsel istismar konusunda
yardım telefonu
Yardıma ihtiyacı olan
hamile kadınlar için yardım
telefonu
Hemşirelik telefonu
(Pflegetelefon)
Çocuklar, gençler ve
ebeveynler için
danışmanlık

Tel.: 08000 116 016

Okul psikolojik
danışmanlığı

Tel.: 0202 563 6990
schulpsychologische.beratung@st
adt.wuppertal.de

Tel.: 0800 22 55 530
Tel.: 0800 404 0020

Tel.: 030 2017 9131
Tel.: 0202 563 6644
beratung.fuer.kinder.jugendliche.
eltern@stadt.wuppertal.de

Pazartesi – Cuma:
saat 9.00-12.00 + 14.00-18.00
Bize mesai saatleri dışında sesli mesaj
bırakabilirsiniz
Pazartesi – Cuma:
saat 9.00-12.00 + 14.00-18.00
Bize mesai saatleri dışında sesli mesaj
bırakabilirsiniz

5. Dil, meslek ve iş
Entegrasyon ve işle ilgili dil kursları
Federal Göç ve Mülteciler Dairesi ara verilen dil kurslarının online kurs teklifler şeklinde
sürdürülebileceğine karar vermiştir. Bu entegrasyon kursları için online öğreticiler ayarlanmıştır. Mesleki dil
kursları sanal sınıf şeklinde gerçekleştirilecektir bu mümkün değilse online öğreticiler şeklinde
uygulancaktır. Bu tekliflerin uygulanmasından daha önce sorumlu olan dil kursu sağlayıcıları sorumludur. Bu
online teklifleri yalnızca Corona virüsünün yayılmasına karşı alınacak önlemler süresi içinde gerçekleşir.
Daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir:

Integrationskurse
Berufsbezogene Sprachkurse

İş Merkezi Danışma Merkezi Zebera
Bu yeniden yapılanma ve yeniden yönlendirme günlerinde hala sizin için buradayız ve sizi bilgilendirmek
istiyoruz. Maalesef şu anda kişisel iletişim mümkün değil. Ama İş merkezi çalışanlarına hala telefonla
ulaşılabilir.
Zebera ofisindeki telefon hattı: 0202-74763-345 (Pazartesi-Cuma. saat 08:30 bis 16:00).
Tüm dokümanlar e-posta ile: geschaeftsstelle8@jobcenter.wuppertal.de veya posta yoluyla gönderilebilir.

Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı
Corona virüsü ile ilgili sağlık ve güvenlik konuları aşağıdaki bağlantıda cevaplanmaktadır.
Arbeitsschutzrechtliche Fragen
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