09. Aπριλίου 2020

Ressort Επικαιρότητα
Έκδοση αριθ. 3
Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
της πόλης του Wuppertal

Αγαπητέ αναγνώστη/αναγνώστρια,
και αυτή την εβδομάδα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις νέες εξελίξεις. Πρωτίστως θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε εσάς αλλά και τους επισκέπτες της Υπηρεσίας μας! Παρά τα εμπόδια και τα
περιορισμένα ραντεβού, παραμένετε υπομονετικοί, τηρείτε τους κανονισμούς, που έχουν επιβληθεί λόγω
της τρέχουσας κατάστασης και μας διευκολύνετε να συνεχίσουμε το έργο μας ακόμα και κάτω από αυτές
τις δύσκολες συνθήκες!

1. Γενικές Πληροφορίες Δήμος Βούπερταλ/Τμήμα Μετανάστευσης και
Ενσωμάτωσης

Γραφείο Αλλοδαπών: Έκδοση άδειας διαμονής
Από τώρα η παράδοση των αδειών διαμονής που παρέχονται από το Ομοσπονδιακό Τυπογραφείο θα
γίνεται ξανά από το ισόγειο, Ζώνη C (Bereich C). Η παράδοση θα πραγματοποιείται καθημερινά από τις
08:00π.μ. μέχρι τις 12:00μ.μ..
Στην ζώνη B (Bereich B) θα υπάρχει ένα γκισέ για επείγοντα περιστατικά. Εδώ θα εξυπηρετούνται μόνο
υποθέσεις εξαιρετικά επείγουσες. Ο επείγων χαρακτήρας κάθε υπόθεσης θα αξιολογείται από τους εκεί
εργαζομένους.
Παραλαβή άδειας Διαμονής
Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 08:00π.μ.- 12:00μ.μ.
Όροφος 0 – Περιοχή C
Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal
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Jobcenter: Διαθεσιμότητα της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής
Επικαιροποιώντας τις πληροφορίες από το τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο , η ανοικτή τηλεφωνική
γραμμή του γραφείου του Jobcenter zebera λειτουργεί τις ακόλουθες ώρες:
Δευτέρα μέχρι και Τετάρτη από 8:30 έως 16:30,
Πέμπτη από 8:30 εως 17:30 και
Παρασκευή από 8:30 έως 12:30.
Το τηλέφωνο είναι : 0202-74763-345

Κορονοιός
Νεώτερες πληροφορίες για διάφορα θέματα, που επηρεάζονται από την κατάσταση με τον κορονοιό,
μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.
Informationen in leichter Sprache der Aktion Mensch
Aktuelle Informationen zum Corona-Virus

Απαγόρευση εκτεταμένων επαφών
Η ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες προσελκύουν πολλούς συμπολίτες μας να βγουν έξω. Ωστόσο
η πόλη παρακαλεί για την συνέχιση της εφαρμογής της απαγόρευσης εκτεταμένων επαφών που έχει
οριστεί από την κυβέρνηση του κρατιδίου (μέχρι και 19.04.20). Συναντήσεις και συγκεντρώσεις
περισσοτέρων από δύο ατόμων συνεχίζουν να απαγορεύονται.
Weitere Infos zum Kontaktverbot
Ψηφιακή πόλη Βούπερταλ (Online City Wuppertal)
Παραγγείλετε Ψηφιακά , ψωνίστε τοπικά. Αυτό είναι το σύνθημα του σε εθνικό επίπεδο πιλοτικού
σχεδίου , το οποίο αποκτά όλο και περισσότερη σημασία στην παρούσα κατάσταση.
Η ιδέα πίσω από αυτό είναι η δημιουργία μιας τοπικής ηλεκτρονικής αγοράς (Online-Marktplatz), όπου οι
έμποροι λιανικής και οι πάροχοι υπηρεσιών απο κοινού να προσφέρουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους.
Όποιος αγοράζει απο εδώ , υποστηρίζει το τοπικό λιανικό εμπόριο!
Περισσότερες πληροφορίες για την Ψηφιακή πόλη Βούπερταλ και αγορές (Online City Wuppertal und
Einkauf) μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.
Ergänzende Infos zu Online City Wuppertal
Direkt bei Online City einkaufen
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Φάρμακα χωρίς Ιατρική επίσκεψη
Την 1η Απριλίου αρχίζει το νέο τρίμηνο για την συνταγογράφηση και τιμολόγηση ιατρικών και
θεραπευτικών υπηρεσιών . Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα λαμβάνουν οι ασθενείς της δημόσιας ασφάλισης τις
επείγουσες απαραίτητες συνταγές για φάρμακα ή παραπομπές χωρίς την παρουσίαση της ηλεκτρονικής
κάρτας ασφάλειας υγείας (eGK).
Στην παρούσα κατάσταση οι γιατροί μπορούν να στείλουν στους ασθενείς τους επόμενες συνταγές,
κανονισμούς παρακολούθησης και παραπεμπτικά σημειώματα με το ταχυδρομείο. Προϋπόθεση είναι ότι ,
ο ασθενής να παρακολουθείται ήδη από τον γιατρό. Τα στοιχεία ασφαλισμένου θα λαβάνονται από το
ασφαλιστικό μητρώο.
Περισσότερες πληροφορίες γι αυτό το θέμα θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο
„Medikamente ohne Arztbesuch: Muss ich für ein Folgerezept die Arztpraxis aufsuchen?“
Ergänzende Infos zur Gesundheitskarte

Παρακαλείστε να ενημερώνεστε καθημερινά από την αρχική σελίδα της πόλης του Βούπερταλ.
Εκεί θα βρίσκετε πληροφορίες για τα μέτρα συμπεριφοράς και τους νομικούς κανονισμούς:
www.wuppertal.de

2. Πληροφορίες για (Νέους)Μετανάστες, Οικογένειες Προσφύγων
Ειδικές προσφορές παροχής πληροφοριών και συμβουλευτικής
Λόγω της υπάρχουσας κρίσης του Κορονοιού πολλά ιδρύματα δεν μπορούν να εφαρμόσουν πλήρως τις
προσφερόμενες υπηρεσίες τους. Ωστόσο εάν βρίσκεστε σε μια δύσκολη κατάσταση της ζωής σας, οι
παρακάτω συμβουλευτικές υπηρεσίες, μπορούν να σας υποστηρίξουν ήτε διαδυκτιακά ήτε τηλεφωνικά
ακόμα και σε αυτήν την περίοδο του Κορονοιού.
Online-Angebote der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (mbeon)
Online-Beratung der Jugendmigrationsdienste
Ακόμα το τμήμα εργασίας Ενσωμάτωσης και προσφύγων προσφέρει από τώρα συμβουλευτική μέσω
τηλεφώνου ! Γι αυτό μπορείτε να καλέσετε την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή 0202 563 4005. Η ανοικτή
τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00- 15:00.
Πολύγλωσση ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του Δημοτικού κέντρου ενσωμάτωσης
Διαθέσιμο από τις 9:00- 15:00
Τηλέφωνο: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
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„Φαγητό για έξω“ („Essen to go“)
Το κέντρο ένταξης και ενσωμάτωσης του Βούπερταλ (Färberei Wuppertal) προσφέρει μέχρι και το τέλος
των πασχαλινών διακοπών το πρόγραμμα „φαγητό για έξω“ („Essen to go“) . Παρέχονται τα πιάτα
(στιφάδο, χορτοφαγικό αλλά και με κρέας ) σε μπολ με καπάκι. Αυτό πραγματοποιείται από ΔευτέραΠαρασκευή 12:00-14:00 . Για τους κατόχους πιστοποιητικού δικαιώματος , το φαγητό είναι δωρεάν. Για
όλους τους άλλους κοστίζει: 4.- Ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Färberei "Essen to Go"

Προτάσεις Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
Η κρίση του Κορωνοιού προκαλεί πολλές ανησυχίες στον πληθυσμό . Αυτές μπορούν ακόμα να
οδηγήσουν και σε ψυχολογικές κρίσεις. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε μια επισκόπηση των
υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο Βουπερταλ .
Psychosoziale Unterstützungsangebote

3. Πληροφορίες για γονείς παιδιών από 0 έως 6 χρονών
Μικρή συλλογή παιχνιδιών για το σπίτι
Το παιχνίδι δεν είναι διασκεδαστικό μόνο για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες. Γι’ αυτό με αυτή την
συλλογή παιχνιδιών θα θέλαμε να σας δώσουμε την έμπνευση και κάποιες ιδέες για παιχνίδι , έτσι ώστε μαζί
με τα παιδιά σας να μπορείτε να παίζετε στο σπίτι. Είναι παιχνίδια που μπορείτε να τα μάθετε εύκολα και δεν
απαιτούν πολλά υλικά. Καλή διασκέδαση!

Spielesammlung für Zuhause

4. Πληροφορίες για γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας
Αγαπητοί γονείς – Σημαντικές πληροφορίες για μαθητές, γονείς και οικογένειες στο Βούπερταλ

Εδώ και τρεις εβδομάδες είναι ήδη τα σχολεία κλειστά. Τα παιδιά έχουν διακοπές και η πρόγνωση του
καιρού είναι πολύ καλή. Το ερώτημα είναι πως περνάτε αυτές τις ιδιαίτερες διακοπές με τα παιδιά σας ;
Εξακολουθεί να υπάρχει η απαγόρευση εκτεταμένων επαφών μέχρι 20. Απριλίου. Παρ’ όλα αυτά έχετε την
δυνατότητα , να πάτε μια βόλτα ως οικογένεια ή να κάνετε κάποιο άθλημα (ποδηλασία, τζόκινγκ). Παρ’
όλα αυτά δεν πρέπει να πάτε σε χώρους αναψυχής όπου υπάρχουν πολλά άτομα. Παραμείνετε στην
περιοχή σας.
Εάν δεν βγείτε έξω, υπάρχουν άλλοι τρόποι να απασχολήσετε τα παιδιά σας. Τα παιδιά έχουν διακοπές,
παρ’ όλα αυτά μπορείτε να ασχοληθείτε μαζί τους με δραστηριότητες μάθησης. Επιπλέον παρά την
απαγόρευση εκτεταμένων επαφών, υπάρχουν πολλές επιλογές για την οργάνωση μιας ποικίλης
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καθημερινής ζωής στο σπίτι. Μπορείτε να ασχοληθείτε με χειροτεχνία , να παίξετε επιτραπέζια παιχνίδια
ή να επωφεληθείτε από τις προσφερόμενες ψηφιακά (online) δραστηριότητες σωματικής άσκησης .
Ορισμένες τέτοιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις θα βρείτε στην παρακάτω λίστα:

Ιδέες ενάντια στην πλήξη (Παιχνίδια,διασκέδαση):
Spiel- und Beschäftigungsideen
Geschichtenwerkstatt
Αθλητικές ιδέες/Προτάσεις
Kinderturnen
Προτεινόμενοι σύνδεσμοι για γονείς/οικογένειες:
Medienerziehung
Tipps und Anregungen für Eltern
Εκμάθηση γλώσσας:
Online Deutschkurs
Mit Deutschlernerblog lernen

Παιδικό και νεανικό πανεπιστήμιο Βούπερταλ (Junior Uni Wuppertal)
Τα παιδιά και οι νέοι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στην εκπαιδευτική προσφορά του παιδικού και
νεανικού πανεπιστημίου (Junior Uni). Αυτό παρέχει τώρα τις εκπαιδευτικές προσφορές του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. Youtube, Instagram και Facebook. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε
στον παρακάτω σύνδεσμο.
Junior Uni - Online Angebote
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Είναι δυνατόν τα έξοδα φροντίδας για τον μήνα Απρίλιο να σας επιστραφούν. Παρακαλώ
επικοινωνήστε με το σχολείο του παιδιού σας .

5. Γλώσσα, Επάγγελμα και Εργασία
Εφάπαξ πληρωμές για μικρές επιχειρήσεις και ατομικά αυτοαπασχολούμενους
Υπάρχει επίσης οικονομική ενίσχυση από το κράτος για μικρές επιχειρήσεις και ατομικά
αυτοαπασχολούμενους . Αυτές είναι οι αποκαλούμενες „Εφάπαξ πληρωμές“, οι οποίες είναι εύκολες στην
υποβολή αίτησης και δεν χρειάζεται να επιστραφούν . Εδώ θα βρείτε τις πληροφορίες από το
Ομοσπονδιακό Υπουργείο:
Informationen zur Einmalzahlung
Antworten zu Fragen
Antragsformular Soforthilfe
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Ταυτότητα για την Δημοτική Βιβλιοθήκη
Οι πληροφορίες στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο έχουν αποδειχτεί πολύ χρήσιμες , για όσους θέλουν να
βελτιώσουν ή να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους στην γερμανική γλώσσα.
Υπήρξαν ήδη ερωτήσεις σχετικά με την δωρεάν ταυτότητα της δημοτικής βιβλιοθήκης του Βούπερταλ. Η
ταυτότητα περιλαμβάνει και μια τρίμηνη συμμετοχή σε ψηφιακό μάθημα (online- Kurs) της Rosetta
Stone.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ταυτότητα εδώ:
Ausweis beantragen

Χάσατε Ενημερωτικά δελτία ? Παλαιότερες εκδόσεις και περαιτέρω
πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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