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تازه های ریسورت
خبرنامه ی دپارتمان ادغام و مهاجرت ووپرتال

خوانندگان عزیز،
این هفته هم می خواهیم آخرین اطالعات و تغییرات را به اطالع شما برسانیم تا در
جریان جدیدترین اخبار باشید .در ابتدا می خواهیم از شما و از تمام مراجعه
کنندگانمان تشکر کنیم! با وجود موانع و قرارهای محدود شما صبور هستید،و به
قوانینی که بخاطر شرایط حال حاضر وضع شده اند ،پایبند مانده اید و با این کار
این امکان را برای ما بوجود آورده اید که بتوانیم کارمان را حتی تحت شرایط
سخت به وجود آمده هم انجام دهیم.

 .1اطالعات عمومی شهر ووپرتال /دپارتمان ادغام و مهاجرت
اداره مهاجرت  :صدور مجوز اقامت
به زودی می توانید مجوزهای اقامتی که از چاپخانه تحویل داده شده اند را در طبقه ی
همکف بخش س دریافت کنید .تحویل هر روز از ساعت  8صبح تا  12ظهز انجام
می شود.
در قسمت ب بخشی اضطراری شروع به کار کرده است .در این قسمت فقط مواردی که
بسیار فوریت دارند مورد بررسی قرار می گیرند .تشخیص فوریت توسط همکاران آن
بخش انجام می شود.

دریافت مجورهای اقامت
دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  12ظهر
طبقه همکف (  ) 0بخش س
ووپرتال فریدریش انگلز آله 28

جاب سنتر :دسترسی به خطوط تلفن
برخالف اطالعات ما در شماره ی پیش ،جاب سنتر در شعبه زبرا در این ساعات از
طریق خطوط تلفن در دسترس است :
دوشنبه تا چهارشنبه  8:30صبح تا 16
پنج شنبه ها  8:30تا 17:30
جمعه ها  8:30تا 12:30
با شماره تلفن )0202( 74763345 :

ویروس کرونا
جدیدترین اطالعات را در مورد موضوعات مختلفی که تحت تاثیر وضعیت کرونایی
قرار گرفته اند  ،در لینک زیر می توانید ببینید :
Informationen in leichter Sprache der Aktion Mensch
Aktuelle Informationen zum Corona-Virus

منع تماس
خورشید و هوای گرم آدم ها را وسوسه می کند تا از خانه ها بیرون بیایند .از آنجایی
که دولت ممنوعیت تماس را فعال تا  19آپریل تمدید کرده است ،گردهمایی ها و
تجمعات بیشتر از دو نفر کماکان ممنوع است.
Weitere Infos zum Kontaktverbot

ووپرتال شهر آن الین
سفارش دیجیتال ،خرید محلی  .این شعار پروژه های آزمایشی در سراسر کشور است
که در شرایط حال حاضر مفهوم بیشتری گرفته است.
ایده ی پشت این شعار یک بازار محلی آن الین هست ،که در آن خرده فروش های
شهری و دفاتر خدماتی می توانند در کنار هم محصوالت و یا خدماتشان را ارائه دهند.
کسی که خریدش را در این جا انجام دهد ،از خرده فروش های محلی حمایت کرده
است.
اطالعات بیشتر در مورد ووپرتال شهر آن الین و خرید را در لینک های زیر می
توانید ببینید :
Ergänzende Infos zu Online City Wuppertal
Direkt bei Online City einkaufen

دارو بدون ویزیت دکتر
از ا ول آپریل کوارتال جدید برای خدمات پزشکی و درمانی شروع می شود .تا
بیستم ماه جون افراد داری بیمه دولتی ،نسخته برای داروهایی که به اضطرار مورد
نیاز است یا نامه های معرفی پزشکی را بدون ارسال کارت الکترونیکی بیمه می توانند
دریافت کنند.
بنابراین در این موارد پزشکان این اجازه را دارند که نسخه ها و دستورالعمل
های برای پیگیری درمان را از طریق پست ارسال کنند .مورد نیاز این است که بیمار
قبال تحت معالجه این پزشک بوده باشد .اطالعالت مورد نیاز بیمه از پوشه ی بیمار
برداشته میشود.
اطالعات بیشتر درباره ی این موضوع را در زیر می توانید ببینید .

دارو بدون ویزیت دکتر  :آیا باید برای گرفتن نسخه ی داروهایی که قبال استفاده
می کردم به مطب دکتر بروم ؟
Ergänzende Infos zur Gesundheitskarte

لطفا هر روز به وبسایت شهر ووپرتال سر بزنید و جدیدترین اطالعات را
بخوانید .در آنجا می توانید آخرین تذکرات و محدودیت های وضع شده را ببینید.
www.wuppertal.de

 .2اطالعاتی برای خانواده های مهاجر و پناهنده :
اطالعاتی ویژه و خدمات مشاوره

بخاطر بحران کرونا خیلی از مراکز نمی توانند خدمات مشاوره ای را به
طور کامل ارائه دهند .با این حال اگر در شرایط سختی هستید ،این مراکز می
توانند حتی در زمان بحران کرونا از طریق آن الین و یا تلفنی شما را حمایت
کنند.
)Online-Angebote der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (mbeon
Online-Beratung der Jugendmigrationsdienste

همچنین تیم ادغام و کار پناهندگی به زودی مشاوره هایش را به صورت تلفنی رارائه می
دهد .به این منظور با خطوط تلفن  )0202( 5634005تماس بگیرید .این خط تلفن از
دوشنبه تا جمعه از ساعت  9صبح تا  15فعال است.
خطوط تلفن چند زبانه مرکز ادغام شهرداری
از  9صبح تا 15
شماره تلفن 5634005 :
Email: integration@stadt.wuppertal.de

غذای بیرون بر
فربقای مرکز ادغام فرهنگی ووپرتال تا آخر تعطیالت عید پاک پروژه ی غذای
بیرون بر را ارائه می دهد .در اینجا غذاهای گیاهخواری و یا غذاهای گوشتی در
ظرف های سربسته داده می شوند .دوشنبه تا جمعه از ساعت  12تا  .14کسی که یک
گواهی در دست داشته باشد غذا را مجانی دریافت خواهد کرد .برای بقیه هر غذا
 4یورو می باشد .اطالعات بیشتر را در این لینک می توانید ببینید:
"Färberei "Essen to Go

خدمات حمایتی روانی اجتماعی
بحران کرونا باعث بروز نگرانی ها در مردم شده است .این مساله می
تواند حتی باعث بروز بحران های روانی شود .در لینک زیر می توانید لیستی
از خدمات حمایتی روانی اجتماعی در ووپرتال را ببینید.
Psychosoziale Unterstützungsangebote

 .3اطالعات برای والدین کودکان بین  0تا  6سال :

مجموعه ای کوچک از بازی هایی برای داخل خانه
نه تنها کودکان بلکه بزرگتر ها هم از بازی کردن لذت می برند .به همین منظور می
خواهیم در این مجموعه راهکارها و ایده هایی برای بازهای مختلف به شما بدهیم تا
بتوانید در خانه با کودکانتان بازی کنید .یادگیری این بازی ها سریع و راحت است و
به ابزار زیادی نیاز ندارند .خوش بگذره !
Spielesammlung für Zuhause

 .4اطالعات برای والدینی که کودکانی در سن اجبار مدرسه دارند.
خانواده های عزیز_ اطالعات مهم برای دانش آموزان  ،والدین و خانوادها
سه هفته تعطیلی مدرسه را تا به امروز پشت سر گذاشته اید .بچه ها تعطیالت دارند و
هوا خیلی خوب به مظر میرسد .سوال اینجاست که این تعطیالت خاص را چطور می
توانید بگذرانید ؟ ممنوعیت تماس تا  20آپریل تمدید شده است  .اما این امکان فراهم
است که شما به عنوان خانواده به گردش بروید و یا خودتان را با فعالیت های ورزشی
سرگرم کنید( .دوچرخه سواری ،پیاده روی ) اما به هیچ مکان تفریحی نیاید بروید .
در محوطه نزدیک به خودتان بمانید.
اگر از خانه بیرون نمی روید گزینه های خوبی دارید که بچه هایتان را در خانه
سرگرم کنید .بچه ها در تعطیالت هستند اما می توانند کماکان خودشان را با فعالیت
های یادگیری سرگرم کنند .همچنین گزینه های دیگری وجود دارد که با تمام محدویت
ها روزمره ای متفاوت را برای بچه ها بسازیم.می توانید کاردستی درست کنید  ،بازی
کنید ،و یا فعالبت های حرکتی مجازی انجام دهید.
در لینک زیر می توانید برخی از آدرس ها را ببینید :

ی
های برای زمای که حوصله تان رس رفته است ( بازی و تفری ح)
ایده ی

Spiel- und Beschäftigungsideen
Geschichtenwerkstatt

ی
ورزش
ایده های
Kinderturnen

پیشنهادهای برای والدین و خانواده ها
ی

Medienerziehung
Tipps und Anregungen für Eltern

یادگیی زبان
ر
Online Deutschkurs
Mit Deutschlernerblog lernen

دانشگاه ووپرتال خردساالن
کودکان و نوجوانان می توانند کماکان به خدمات آمورشی دانشگاه ووپرتال دسترسی
داشته باشند .این خدمات در شبکه های مجازی مثل یوتیوب  ،فیس بوک و اینستاگرام
در دسترس قرار دارند  .اطالعات بیشتر را در این لینک می توانید ببینید :
Junior Uni - Online Angebote

مهم! این امکان وجود دارد که بتوانید هزینه های نگهداری ماه آپریل را پس بگیرید .اطفا
به این منظور با مدرسه ی فرزندتان تماس بگیرید.

زبان ،شغل  ،کار
یکبار پرداخت برای شرکت های کوچک و مشاغل آزاد
برای شرکت های کوچک و افراد داری مشاغل آزاد هم کمک های مالی از طرف
دولت وجود دارد  .این کمک ها را به اسم یکبار پرداخت می شناسند که خیلی راحت
می توان درخواست داد و نیازی به بازپرداخت برای آن ها وحود ندارد .در این لینک
می توانید اطالعات دولتی را مشاهده کنید:
Informationen zur Einmalzahlung
Antworten zu Fragen
Antragsformular Soforthilfe

کارت کتابخانه ی شهر
اطالعات هفته پیش برای تمام آن هایی که می خواهند زبان آلمانی یاد بگیرن و یا آن
را بهتر کنند بسیار مفید واقع شده است.
سواالتی در رابطه با نحوه دریافت کارت عضویت رایگان کتابخانه ی شهر پیش آمده
است .که شامل عضویت سه ماهه درس های رزتا استون هم می شود.

در اینجا می توانید کارت را درخواست دهید :
Ausweis beantragen

آیا شماره های قبلی خبرنامه را از دست داده اید ؟ در اینجا می توانید شماره های
قبلی و سایر اطالعات دیگر را پیدا کنید :

Ältere Newsletter und ergänzende Informationen

