9 Nisan 2020

Bölümden Güncel Haberler
Sayı 3
Göç ve Entegrasyon Bölümünün Bülteni

Sevgili okuyucular,
Bu hafta da sizi yeni gelişmelerden haberdar etmek istiyoruz. Öncelikle size ve evimize gelen tüm
ziyaretçilere teşekkür ederiz! Engellere ve sınırlı sürelere rağmen, sabırlısınız, şu anki durum nedeniyle
getirilen düzenlemelere bağlı kalıyorsunuz ve böylece zor koşullar altında bile çalışmalarımıza devam
etmemizi sağlıyorsunuz!

1. Wuppertal Şehrinin Göç ve Entegrasyon Bölümü ile ilgili Genel Bilgiler
Göçmenlik Bürosu: Oturma İzni Verilmesi
Şu andan itibaren federasyon matbaası (Bundesdruckerei) tarafından sağlanan oturma izinleri yine zemin
katta, C alanında olacaktır.Oturma izinlerinin dağıtımı hafta içi her gün saat 8:00 ile 12:00 arasında
gerçekleşmektedir.
B bölgesinde acil durum şalteri ayarlanmıştır. Buraya sadece özel acil durumlar söz konusu olduğunda
başvuralabilir. Aciliyet şalterde çalışanlar tarafından değerlendirilecektir.
Oturma izinlerinin alınması
Pazartesi-Cuma saat: 08: 00-12: 00
Kat 0 - alan C
Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal

İş Merkezi: Yardım Hattının Erişilebilirliği
Son bültenimizde yer alan bilgilerden farklı olarak, zebera ofisinin telefon hattına aşağıdaki zamanlarda
ulaşılabilir:
Pazartesi – Çarşamba saat: 08: 00-16: 00
Perşembe saat: 08:30 - 17:30 Cuma saat: von 8:30 - 12:30
Numara: 0202-74763-345
1

Corona Virüsü
Corona durumundan etkilenen çeşitli konulardaki son bilgileri aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz.
Informationen in leichter Sprache der Aktion Mensch
Aktuelle Informationen zum Corona-Virus

Temas Yasağı
Güneşli ve sıcak havalar birçok insanını dışarı çıkmasına neden oluyor. Yine de şehir eyalet hükümeti
insanların geniş kapsamlı temas yasağını uygulamaya devam etmesini istiyor (19 Nisan 2020'e kadar). İkiden
fazla insanın buluşması ve toplantılar yasaktır.
Weitere Infos zum Kontaktverbot
Online City Wuppertal
Dijital olarak sipariş vermek, yerel olarak alışveriş yapmak. Bu, şu anki durumda gittikçe önem kazanan ülke
çapında pilot projenin sloganıdır.
Bunun arkasındaki fikir, şehir perakendecilerinin ve hizmet sağlayıcılarının mal ve hizmetlerini birlikte
sundukları yerel bir online pazardır. Burada alışveriş yapan herkes yerel perakendeyi destekler!
Online City Wuppertal ve alış veriş hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz.
Ergänzende Infos zu Online City Wuppertal
Direkt bei Online City einkaufen

Doktora Gimeden İlaç Alabilma
1 Nisan'da tıbbi ve terapötik hizmetlerin reçete edilmesi ve faturalandırılması için yeni çeyrek başlamıştır.
30 Haziran'a kadar, yasal sağlık sigortası hastaları, elektronik sağlık kartını (eGK) sunmadan, acil olarak ilaç
veya sevk için gerekli reçetelerini alacaklardır.
Şu anki durumda, doktorlar hastalarına takip reçeteleri, takip emirleri ve transferleri posta yoluyla
gönderebilirler. Ön koşul, hastanın zaten doktor tarafından tedavi edilmesidir. Sigorta bilgileri hasta
kaydından alınacaktır.
Bu konu hakkında daha fazla bilgi aşağıda bulunabilir
" Doktora gimeden ilaç alabilma: Takip reçetesi için doktorun ofisine gitmem gerekiyor mu?"
Ergänzende Infos zur Gesundheitskarte

Lütfen her gün Wuppertal şehir ana sayfasına bakıp bilgi edinin.
Burada davranışsal önlemler ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi bulacaksınız:
www.wuppertal.de
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2. (Yeni) Göçmenler, Mülteci Aileler için Bilgiler
Özel Bilgi ve Tavsiye Teklifleri
Şu anda Corona Krizi nedeniyle, birçok kurum danışmanlık hizmetlerini tam olarak uygulayamamaktadır.
Fakat zor bir durumundaysanız, aşağıdaki danışmanlık hizmetleri sizi Corona zamanlarında da online veya
telefonla destekleyebilir.
Online-Angebote der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (mbeon)
Online-Beratung der Jugendmigrationsdienste
Entegrasyon ve mülteci çalışma ekibi telefonla danışmanlık sunuyor! 0202 563 4005 numaralı yardım hattını
arayın. Yardım hattına pazartesiden cumaya kadar saat 09:00 ile 15:00 arasında ulaşabilirsiniz.
Belediye Entegrasyon Merkezinin Çok Dilli Telefon Hattı
09:00 - 15:00 saatleri arasında erişilebilir
Telefon: 0202 563 4005
E-posta: integration@stadt.wuppertal.de

" Yemek to go" (Yemek Alıp Yolda Yemek)
Wuppertal'daki “Färberei“, Paskalya tatilinin sonuna kadar "Essen to go" projesini sunuyor. Yemekler
(güveç, etli ya da vejetaryen) kapaklı kaseler halinde servis ediliyor. Bu teklif, pazartesiden cumaya kadar
saat 12:00'den 14:00'e kadar sunulmaktadır. Yetki sertifikanız varsa, yiyecekleri ücretsiz olarak alabilirsiniz.
Diğer herkes 4.- Euro ödemek zorundadır. Aşağıdaki bağlantı altında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
Färberei "Essen to Go"

Psikososyal Destekler:
Corona Krizi insanlarda birçok kaygıya neden oluyor. Bunlar psikolojik krizlere bile yol açabilir. Aşağıdaki
bağlantıda Wuppertal'da psikososyal destek hizmetleriyle ilgili genel bilgiler bulabilirsiniz.
Psychosoziale Unterstützungsangebote

3. 0-6 Yaş Arası Çocukların Ebeveynleri İçin Bilgiler
Kapalı Alanlarda /Evde Oynanabilecek Küçük Oyun Koleksiyonu
Oyun sadece çocuklar için değil yetişkinler için de eğlencelidir. Bu nedenle, bu oyun koleksiyonuyla size ilham
ve oyun fikirleri vermek istiyoruz, böylece evde çocuklarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Oyunlar hızlı bir şekilde
öğrenilebilir ve çok fazla malzeme gerektirmez. İyi eğlenceler!

Spielesammlung für Zuhause
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4. Okul Çağındaki Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Sevgili veliler - Wuppertal'deki öğrenciler, veliler ve aileler için önemli bilgiler
Okulların üç hafta boyunca kapatılmasını atlattınız. Çocuklar şimdi tatilde ve havalar çok iyi. Soru, acaba bu
özel tatili çocuklarınızla nasıl geçireceksiniz? Temas yasağı 20 Nisan'a kadar sürecektir. Yine de ailece
yürüyüşe çıkma veya spor yapma (bisiklete binme, koşu) olasılığı vardır. Ancak, birçok insanın olduğu
turistik yerlere gitmemelisiniz. Bölgenizde kalın.
Dışarı çıkmazsanız eğer, çocuklarınızı meşgul etmenin başka iyi yolları da vardır. Çocuklar tatildeler, ancak
yine de çeşitli öğrenme teklifleriyle ilgilenebilirler. Buna ek olarak, temas yasağına rağmen evde günlük
yaşamı organize etmek için ve değişimi sağlayan çeşitli birçok seçenek vardır. El işleri ve sanat (kukla,
maske, boya yapma gibi hobiler) etkinlikleri ile ilgilenebilirsiniz, masa oyunları oynayabilir veya online
egzersiz tekliflerinden yararlanabilirsiniz. Bununla ilgili birkaç adresi aşağıdaki listede bulabilirsiniz:
Can sıkıntısına karşı fikirler (oyunlar, eğlence):
Spiel- und Beschäftigungsideen
Geschichtenwerkstatt

Spor fikirleri / teklifleri
Kinderturnen
Ebeveynler / aileler için bağlantılar:
Medienerziehung
Tipps und Anregungen für Eltern
Dil öğrenimi:
Online Deutschkurs
Mit Deutschlernerblog lernen

Junior Uni Wuppertal (Genç ve çocuklar için üniversite)
Çocuklar ve gençler üniversitenin eğitim teklifinden yaralanabilir. Bu eğitim teklifleri YouTube, Instagram ve
Facebook gibi sosyal medyada bulunabilir. Aşağıdaki bağlantı altında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Junior Uni - Online Angebote
ÖNEMLİ! Nisan ayı okul bakım masraflarının (Betreuung, OGATA, OGS) geri ödenmesi mümkündür. Bilgi
edinmek için lütfen çocuğunuzun okuluna başvurun.
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5. Dil, Meslek ve İş
Küçük İşletmeler ve Serbest Meslek Sahipleri için Tek Seferlik Ödemeler
Ayrıca küçük işletmeler ve serbest meslek sahibi kişiler için devletten mali yardım almak mümkündür. Bu
yardım "tek seferlik ödemeler" olarak adlandırılır ve bu yardıma başvurmak gayet kolaydır. Yardımın geri
ödenmesi gerekmemektedir. Aşağıda Federal Bakanlıktan bilgi bulacaksınız:
Informationen zur Einmalzahlung
Antworten zu Fragen
Antragsformular Soforthilfe

Şehir Kütüphanesi Kimliği
Son bültendeki bilgilerin Alman becerilerini geliştirmek ve yenilemek isteyen herkes için çok yararlı olduğu
kanıtlanmşıtır.
Wuppertal Şehir Kütüphanesi'nin ücretsiz kimliği ile ilgili sorular bize ulaşmşıtır. Bu kimliğe Rosetta
Stone´nun online kursuna 3 aylık üyelik dahildir.
Kimlik için buraya başvurabilirsiniz:
Ausweis beantragen

Bülteni mi kaçırdınız? Daha önceki sayıları ve daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda
bulabilirsiniz.
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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