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Ressort Aktuell
رقم ر
النشة5 :
ر
نشة دورية إخبارية صادرة عن مركز الهجرة واالندماج يف مدينة فوبرتال

أعزائنا القراء:
سنعلمكم ف هذه ر
النشة مجددا عن آخر التطورات حول جائحة كورورنا ونود مساعدتكم عن طريق ما لدينا من نصائح و إرشادات للخروج
ي
من هذه االزمة .حافظوا عىل مسافة األمان بينكم وبي اآلخرين و اهتموا بصحتكم.

 .1معلومات عامة:
الواف أيضا يف فوبرتال:
إلزامية وضع القناع
ي
الواف يف مدينة فوبرتال إبتداء من يوم اإلثني المصادف لتاري خ  27نيسان  .2020ويجب وضع القناع
يبدأ رسيان إلزامية ارتداء قناع الوجه
ي
.
الت ما تسىم باألقنعة الواقية اليومية
خاصة يف سائل النقل
ه ي
الت يسمح ارتداءها عىل األقل ي
الداخىل ،القطارات و محالت البقالة األقنعة ي
ي
أو أية وشاح .عىل الروابط اآلتية يمكنكم أخذ فكرة عن كيفية صنع األقنعة الواقية سواء أكان هناك ماكينة خياطة أو ال.

Informationen zur Maskenpflicht
Maske mit Nähmaschine
Maske ohne Nähmaschine
إتفاق اإلتحاد والواليات عىل إجراءات كورونا الوقائية:
بيان وملخص عن ما تم اإلتفاق عليه بي الحكومة اإلتحادية وحكومة الواليات بتاري خ  15نيسان 2020
تجدون عىل الروابط التالية رسم ي
الت تم فرضها للحد من انتشار وباء كورونا وأخذ نظرة جيدة عن جميع اإلجراءات المتخذة:
فيما يخص القيود ي
Schaubild
Zusammenfassung vom Land NRW

بمعان مبسطة
كورونا
ي
ومعان مبسطة وسهلة .كذلك تمت اإلجابة عن كثي من األسئلة فيما
تجدون عىل الصفحة التالية معلومات وافرة عن فيوس كورونا بلغة
ي
يخص العدوى الحالية منها مثال  :ما هو فيوس كورونا؟
Leichte Sprache
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الرجاء اإلطالع يوميا عىل الصفحة الرسمية لمدينة فوبرتال وأخذ المعلومات منها .ستجدون عليها إرشادات ومعلومات حول التدابي
السلوكية و اليتيبات القانونية:

www.wuppertal.de

ميكل
خطاب انجيال ر
أكدت المستشارة اإلتحادية انجيال ميكل يف خطابها يوم اإلثني المصادف لتاري خ  20نيسان  2020أننا ال نزال يف بداية الوباء ونحتاج إىل
وقت طويل للتخلص كليا منه .تستطيعون متابعة البث أو قراءة ملخص عن ما جاء يف خطابها تحت الروابط التالية.
Zusammenfassung der Rede
Stream

هاتف األزمة لمكتب العمل (جوب سني)

عمل مكتب العمل (الجوب سني) عىل تجهي خدمة تلفونية غايتها التغلب عىل أزمة كورونا .يتلق العمالء من موظفي مختصي صحيي
ونفسيي النصائح والمعلومات بكافة المواضيع .ويمكنكم االتصال بالخدمة الهاتفية من دون إعطاء معلومات شخصية .تجدون معلومات
ر
اآلن:
أكي عن أوقات الدوام المتاحة عىل الرابط ي
Krisentelefon Jobcenter
األحداث  -العروض الثقافية يف فوبرتال
ر
عي اإلنينت للمتاحف
جوالت
،
الهاتف
عي
اءات
ر
الق
،
الموسيقية
الحفالت
،
مبارس
البث
مثل
ستجدون الكثي من العروض المثية
ر
ر
وصاالت العرض  ،المكتبات المجانية  ،الحفالت عىل بالكون وغيها الكثي يف:
Wuppertal-live
يرج إرسال اإلشعار إىل:
إذا كنت ترغب يف اإلعالن عن عروضك عىل الموقع  ،ر
redaktion@wuppertal-live.de

والالجئي (الجديدة)
 .2معلومات ألرس المهاجرين
ر
كورونا
:
التاىل عىل معلومات متعددة اللغات حول
موجز عن عمل مكاتب رعاية الشباب ومؤسسات رعاية الشباب والالجئي يحتوي الرابط
ي
الثان معلومات متعددة اللغات عن كورونا
ابط
ر
ال
فيوس كورونا باإلضافة إىل معلومات للمتخصصي ووكاالت رعاية الشباب .ستجدون يف
ي
من مجلس مستشارية الالجئي.
Informationen für Geflüchtete und
Fachkräfte
Mehrsprachige Informationen
2

الحلقة البيضاء
ً
عي اإلنينت .إذا كنت ضحية لجريمة  ،يمكنك االستفادة من الخدمة
عي الهاتف أو ر
تواصل الحلقة البيضاء أيضا تقديم المشورة ر
التاىل:
االستشارية عىل الرابط
ي
Beratung Weißer-Ring
اإلستشارة حول الديون الخط الساخن
لمواطت فوبرتال الذين يعانون من مشاكل مالية حادة كل يوم خميس من الساعة
دياكون فوبرتال
يوفر الخط الساخن لألزمات الذي يقدمه
ي
ي
ً
صباحا حت الساعة ً 12
ظهرا للحصول عىل المشورة الهاتفية .رقم الهاتف.0202 97444555
10
التاىل:
مزيد من المعلومات عىل الرابط ي
Hotline Schuldnerberatung

 .3معلومات لآلباء األطفال الذين تياوح أعمارهم ربي  0و  6سنوات
تعزيز القراءة

تعد القراءة لألطفال مهمة لتطورهم اللغوي .ومن الممتع الغوص ً
معا يف عالم الخيال .حت لو يستطيع األطفال القراءة بأنفسهم  ،فإنهم
يختيون مغامرات مثية ويمكنهم أن يشغلوا أنفسهم لساعات .لهذا السبب لدينا ثالث نصائح لجميع اآلباء يف هذا السياق:
بهذه الطريقة
ر
 )1قامت مكتبة المدينة بتوسيع عرضها عىل اإلنينت لألطفال الذين تياوح أعمارهم بي  2و ً 12
عاما :يوفر تطبيق كتب األطفال
التفاعىل " - tigerbooksقصص كبية للصغار" إمكانية الوصول إىل حواىل ً 6000
كتابا ً
وكتبا إلكيونية بعروض إضافية خاصة يف
ي
ي
ً
أيضا العثور عىل كتب مسموعة يسهل فهمها يف التطبيق:
شكل ألعاب وألغاز .يمكنك

Leseförderung mit App

المجان لمكتبة المدينة هنا:
مجان لجميع سكان فوبرتال .يمكنك إعادة قراءة كيفية استخدام العرض
إن االستخدام
ي
ي
Kostenfreie Nutzung digitaler Dienste
 )2يمكن للقراءة بصوت عال أن تكون مثية  -بل ر
وأكي إثارة إذا تم الجمع بي القراءة وعمل مشيك رائع! تقدم مؤسسة القراءة
ٍ
نصائح حول ذلك يف صفحة بدء القراءة:
Lesestart
 )3توفر رابطة قراصنة الكتاب كتب مصورة ثنائية اللغة مجانية يف  1001لغة .يجب أن يكون أول اتصال بالكتاب باللغة األم .هذا
ً
ً
قصصا بلغات متعددة .يمكنك تييل الكتب بلغتك من:
تحك
هو السبب يف أنه رائع جدا عندما تكون هناك كتب
ي
Bücher für jedes Kind
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 .4معلومات لآلباء الذين لديهم أطفال يف سن المدرسة
ان اآلباء  -معلومات مهمة للطالب وأولياء األمور والعائالت يف فوبرتال
أعز ي
تلق المهام من
بدأت المدرسة بعد عطلة عيد الفصح مرة أخرى يف ظل ظروف متغية بإعادة فتح أبوابها .ويستمر غالبية الطالب يف ي
المدرسة وعليهم العمل عليها وإنجازها يف الميل.
يىل:
تم تمديد حظر االتصال بي األشخاص حت  4أيار .ر
يرج مالحظة ما ي
المشاركة يف الحصص المدرسية إلزامية إبتداء من  23أبريل  2020وغيها من األحداث المدرسية ذات الصلة.
•
•
•

كتان من االمتحانات
للتالميذ يف المدارس المهنية والذين لديهم مواعيد قادمة مع االمتحانات النهائية الالمركزية  ،للجزء ال ر ي
المهنية النهائية للغرف والهيئات المسؤولة.
لتالميذ المدارس الثانوية العامة و الذين لديهم مواعيد قادمة للحصول عىل شهادة النهائية للمدرسة الثانوية بعد الصف  10أو
الشهادة النهائية للمدرسة اإلعدادية.
للتالميذ يف جميع المدارس الخاصة لذوي اإلحتياجات الخاصة ذات الفصول النهائية.

ً
ه تطوعية.
اعتبارا من  4مايو
فقط المشاركة يف عروض التعلم يف مواد االمتحان ذات الصلة
ر
للتحضي المتحانات إتمام الشهادة الثانوية ي
ً
.
االبتدان الذهاب إىل المدرسة ستعقد الدروس يف مجموعات صغية تحت
الحاىل  ،يجب عىل جميع تالميذ الصف الرابع
 ،وفقا للوضع
ي
ي
إجراءات النظافة الصارمة.
يف حالة التالميذ المصابي بأمراض سابقة ذات صلة بفيوس كورونا  ،يقرر الوالدان ما إذا كان عىل أبنائهم الذهاب إىل المدرسة ويجب إبالغ
المدرسة بذلك كتابيا وعىل الفور.
يرج االتصال بمدرستك أو معرفة المزيد عىل الصفحة الرئيسية لمدرستك .يمكنك أيضا العثور عىل المعلومات
لمزيد من المعلومات  ،ر
الحالية عىل موقع وزارة اليبية والتعليم:
Schulministerium
مواد تعليمية مجانية للمدرسة االبتدائية حت الثانوية
عي اإلنينت لجميع أنواع المدارس والفصول الدراسية والمواد الدراسية:
منصة تعليمية تفاعلية مع مهام ر
Schlaukopf
اس لجميع أنواع المدارس والفصول والمواضيع:
تمرينات ونماذج من العمل
الجماع يف الفصل الدر ي
ي
Klassenarbeiten
األلعاب التعليمية وتمرينات للمدرسة االبتدائية
Kleineschule
تمرينات وأوراق عمل مجانية لمواد اللغة األلمانية ( ، 6-1الرياضيات واللغة اإلنجليية (المدرسة االبتدائية).
Lernwolf
كتب صوتية مجانية باللغة األلمانية ولغات أخرى
Hörbücher
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 .5اللغة والمهنة والعمل
نظرة عامة عىل خيارات الدعم ر
والعاملي لحسابهم الخاص
للشكات
ر
التاج كورونا ر
الماىل متنوعة
الشكات والعاملي لحسابهم الخاص تحديات مالية كبية.إن خيارات الدعم
ي
يفرض تطور وباء الفيوس ر ي
ر
ج آي ر ين الشكات والعاملي لحسابهم الخاص والمستثمرين لتسهيل التوجه بنظرة عامة حيث يتم
وغامضة يف كثي من األحيان .تزود ر ي
الماىل لهم:
عرض خيارات الدعم
ي

Übersicht finanzieller Unterstützungsmöglichkeiten
حقوقك كموظف
يمكن االطالع عىل معلومات موجزة عن موضوع "األجور يف أزمة كورونا" بسبع لغات مختلفة يف هذه الصفحة

Lohn in der Corona-Krise
إكمال دورات اللغة المتوقفة
ً
عي اإلنينت.
الت أوقفتها مؤقتا يف شكل دروس ر
يواصل المزيد من مدارس اللغة يف فوبرتال إكمال الحصص ي
اسألوا مدرستكم السابقة للغة مت ستستمر دورة اللغة ال يت تم إيقافها مؤقتا.

أرقام الخطوط الساخنة المهمة لقسم الهجرة واالندماج
خط هاتفي متعدد اللغات مركز اإلندماج
يمكن الوصول إليها من الساعة  9صبا ًحا حتى الساعة  3مسا ًء
هاتف02025634005 :
البريد اإللكترونيintegration@stadt.wuppertal.de:
مكتب الهجرة
هاتف0202 563 4003:
البريد اإللكترونيNotfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de:
المساعدة المالية
هاتف0202 563 4343:
البريد اإللكتروني204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de:

هل فاتتكم النشرات السابقة ؟ تجدونها مع المزيد من المعلومات تحت الرابط التالي.
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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