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Ressort Aktuell
النشرة رقم 3
نشرة دورية اخبارية صادرة عن مركز الهجرة واالندماج في فوبرتال

أعزائي القراء
نود أن نطلعكم هذا األسبوع أيضا على التطورات الجديدة .بداية ،نحيي المراجعين الذين قدموا الينا رغم سريان الحظر ،ونشكر الجميع على
صبرهم لتحملهم الصعوبات ونتائج التدابير الوقائية من الغاء وتأجيل للمواعيد وااللتزام باللوائح والتغييرات التي حدثت بسبب الوضع الحالي،
مما أتاح لنا الفرصة لمواصلة عملنا في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

.1معلومات عامة صادرة عن دائرة الهجرة واالندماج في مدينة فوبرتال
دائرة األجانب :اعطاء تصاريح االقامة
سيتم اعتبارا من اليوم اعطاء تصاريح االقامة المقدمة من المطبعة االتحادية من جديد في الطابق األرضي ،عند
االشارة  ، Cيوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.
كما سيتم افتتاح قسم للحاالت الطارئة عند االشارة ب ،حيث سيتم التعامل مع الحاالت الضرورية وسيتم تقييم تلك الحاالت ودراستها واالقرار
بشأنها من قبل الموظفين في الموقع.

استالم تصاريح االقامة
من االنثننن حتى الجمعة ،من الثامنة صباحا وحتى الثاننة عشرة ظهرا
الطابق األرضي ،عند االشارة C
Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal
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دائرة العمل (الجوب سنتر) :التواصل عبر الخط الساخن
من خالل المعلومات الواردة في النشرة اإلخبارية األخيرة  ،يمكن التواصل عبر الخط الساخن لمكتب تسيبيرا في األوقات التالية:
من االثنين حتى األربعاء ،من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا
الخميس من الثامنة والنصف صباحا حتى الخامسة والنصف مساء
الجمعة من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا
رقم الهاتف0202-74763-345 :

فنروس – كورونا
يمكنكم الحصول على أحدث المعلومات حول الموضوعات المختلفة المتعلقة بالوضع الذي أحدثه كورونا عبر الروابط التالية:

Informationen in leichter Sprache der Aktion Mensch
Aktuelle Informationen zum Corona-Virus

منع التجمعات
أشعة الشمس ودرجات الحرارة الدافئة تجذب الكثير من الناس للخروج من بيوتهم .ومع ذلك  ،تطلب الجهات المسؤولة في حكومة الوالية
مواصلة تنفيذ الحظر حتى التاسع عشر من نيسان الجاري .كما يحظر عقد اجتماعات وتجمعات ألكثر من شخصين .

Weitere Infos zum Kontaktverbot

مدينة فوبرتال على االنترننت
اطلب رقميا  ،تسوق محليا .هذا هو شعار المشروع التجريبي على الصعيد الوطني  ،الذي يكتسب أهمية استثنائية في الوضع الحالي.
يستند األمر الى فكرة انشاء سوق محلية على اإلنترنت حيث يقدم تجار التجزئة في المدينة ومقدمو الخدمات بشكل مشترك سلعهم
وخدماتهم .ان أي شخص يتسوق هنا يدعم تجارة التجزئة المحلية.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن مدينة فوبرتال والتسوق عبر اإلنترنت على الروابط التالية:

Ergänzende Infos zu Online City Wuppertal
Direkt bei Online City einkaufen
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أدوية دون زيارة الطبنب
في األول من نيسان يبدأ الفصل الجديد لتنظيم الخدمات الطبية والعالجية .ويمكن للمرضى الذين يتمتعون بحق الضمان الصحي القانوني
الحصول على الوصفات الطبية التي يحتاجونها بشكل عاجل سواء بخصوص األدوية أو أوراق االحالة الطبية ،دون تقديم البطاقة الصحية
األلكترونية .وذلك حتى الثالثين من حزيران القادم.
في الوضع الحالي  ،يمكن لألطباء إرسال وصفات متابعة مرضاهم وأوامر المتابعة وأوراق االحالة الطبية بالبريد .الشرط األساسي هو أن
المريض يعالج بالفعل من قبل الطبيب  ،ويتم أخذ بيانات الشخص المؤمن عليه من سجل المريض.
المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ،تجدونه هنا:
"األدوية بدون زيارة الطبيب :هل يجب أن أذهب إلى عيادة الطبيب للحصول على وصفة متابعة؟"
Ergänzende Infos zur Gesundheitskarte

يرجى االطالع يوميًا على الصفحة الرئيسية لمدينة فوبرتال
ستجد هناك معلومات عن التدابير الوقائية واللوائح القانونية:
www.wuppertal.de

.1معلومات للمهاجرين (الجدد) وللعائالت التي قدمت طلبات اللجوء
معلومات خاصة وعروض لالستشارة
بسبب أزمة كورونا الحالية  ،ال تستطيع العديد من المؤسسات تنفيذ خدماتها االستشارية بالكامل .ومع ذلك  ،إذا كنتم في وضع صعب أو لديكم
مشكلة  ،فيمكن للخدمات االستشارية التالية حتى أثناء أزمة كورونا مساعدتكم عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف:
)Online-Angebote der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (mbeon
Online-Beratung der Jugendmigrationsdienste
يقدم فريق عمل ( Integrations- und Flüchtlingsarbeitاالندماج وشؤون الالجئين) على الفور المشورة عبر
الهاتف من خالل الرقم  02025634005وذلك ابتداء من االثنين وحتى الجمعة ،من التاسعة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر.
هاتف مركز االندماج المحلي بلغات مختلفة
يمكن االتصال من التاسعة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر
رقم الهاتف0202 563 4005 :
العنوان األلكترونيintegration@stadt.wuppertal.de :
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الذهاب الى تناول الطعام “„Essen to go
تقدم مصبغة فوبرتال مشروعا يحمل عنوان " الذهاب الى تناول الطعام" حتى نهاية عطلة عيد الفصح ،حيث يتم تقديم طبق من الحساء (للنباتيين،
ومع اللحم أيضا) وذلك خالل أيام األسبوع ابتداء من االثنين وحتى الجمعة ،اعتبارا من الثانية عشرة ظهرا حتى الثانية بعد الظهر.
ومن لديه شهادة استحقاق ،يمكنه الحصول على الطعام مجانا .التكلفة للجميع أربعة يورو .مزيد من المعلومات على الرابط التالي:
"Färberei "Essen to Go

عروض الدعم النفسي واالجتماعي
تسبب أزمة كورونا الكثير من المخاوف بين السكان .هذه يمكن أن تؤدي إلى أزمات نفسية .على الرابط التالي سوف تجدون لمحة عامة عن
خدمات الدعم النفسي واالجتماعي في فوبرتال
Psychosoziale Unterstützungsangebote

.1معلومات متعلقة بالعائالت التي لها أطفال تتراوح أعمارهم بنن سن الصفر والى العام السادس
مجموعة صغنرة من األلعاب للعب في الداخل
اللعب ليس ممتعًا لألطفال فحسب  ،بل للبالغين أيضًا .لهذا السبب نريد أن نقدم لكم بعض األفكار الملهمة مع مجموعة األلعاب هذه حتى تتمكنوا
من اللعب مع أطفالكم في المنزل .يمكن تعلم األلعاب بسرعة وال تحتاج هذه األلعاب الى الكثير من المواد .تمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة.
Spielesammlung für Zuhause

.2معلومات متعلقة بالعائالت التي لها أطفال في سن المدرسة
أعزائي األهل :معلومات قنمة للتالمنذ والطالب ،لألهل والعائالت في فوبرتال
لقد مضت ثالثة أسابيع على اغالق المدارس .األطفال في إجازة وتوقعات الطقس جيدة للغاية .السؤال هو  ،كيف تقضي هذه العطلة الخاصة مع
أطفالك؟ ال يزال هناك حظر على التجمع حتى العشرين من نيسان الجاري .ومع ذلك  ،هناك احتمال أن تتمكن من الذهاب للمشي كعائلة أو
ممارسة بعض أنواع الرياضة (ركوب الدراجات  ،الركض) .ويتوجب عليك تجنب زيارة األماكن الترفيهية المزدحمة والتي يتواجد فيها الكثير
من الناس .ابق في منطقتك.
إذا لم تخرج  ،فهناك طرق جيدة أخرى إلبقاء أطفالك مشغولين .رغم أن األطفال في عطلة  ،اال أن هناك امكانية لالستفادة من عروض التعلم
المختلفة .باإلضافة إلى ذلك  ،هناك العديد من الخيارات لتنظيم حياة يومية متنوعة في المنزل على الرغم من الحظر المفروض على الخروج
والتجمع .يمكنك القيام باألعمال اليدوية أو لعب " ألعاب الطاولة" أو االستفادة من عروض التمارين على اإلنترنت .يمكنك الحصول على بعض
العناوين في القائمة أدناه:
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بعض األفكار للخالص من الملل (لعب ،مرح):
Spiel- und Beschäftigungsideen
Geschichtenwerkstatt

أفكار وعروض لممارسة الرياضة:
Kinderturnen
روابط موصى بها لألهالي والعائالت:
Medienerziehung
Tipps und Anregungen für Eltern
تعلم اللغة:
Online Deutschkurs
Mit Deutschlernerblog lernen

جوننور اوني فوبرتال – Junior Uni Wuppertal
يستطيع األطفال والشباب االستفادة باستمرار من عروض التعليم التي تقدمها مؤسسة جونيور اوني ،حيث تقدم عروضها على وسائل التواصل
االجتماعي كاليوتوب واألنستغرام والفيسبوك .وللحصول على مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الرابط التالي:
Junior Uni - Online Angebote

هام
من الممكن استرداد تكاليف الرعاية لشهر نيسان .يرجى االتصال بمدرسة طفلك.

.1اللغة ،المهنة والعمل
المدفوعات لمرة واحدة للشركات الصغنرة وللعاملنن لحسابهم الخاص
هناك أيضًا مساعدة مالية من الدولة للشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص .من الجدير بالذكر أن ما يسمى ب "المدفوعات لمرة واحدة"
يسهل التقدم بطلب للحصول عليها ،وال يلزم ردها .يمكنكم الحصول على المعلومات الواردة من الوزارة االتحادية هنا:
Informationen zur Einmalzahlung
Antworten zu Fragen
Antragsformular Soforthilfe
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بطاقة اشتراك لمكتبة المدينة
أثبتت المعلومات الواردة في النشرة االخبارية السابقة بأنها يمكن أن تلعب دورا فاعال لدى كل الراغبين في تعليم اللغة األلمانية ،وأن تساعد الى
حد كبير في تحسين االمكانيات اللغوية وتطويرها باتجاه األفضل .كانت هناك أسئلة حول بطاقة اشتراك لمكتبة مدينة فوبرتال بشكل مجاني.
واالشتراك لمدة ثالثة أشهر في دورة
Rosetta Stone
عبر اإلنترنت .
يمكنك التقدم بطلب للحصول على البطاقة هنا:
Ausweis beantragen

هل فاتكم االطالع على النشرات االخبارية؟ يمكنكم االطالع على النشرات االخبارية السابقة ،وعلى مزيد من
المعلومات االضافنة من خالل الرابط التالي:
Ältere Newsletter und ergänzen de Informationen
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