27. април 2020

Ресорт актуално
Издание номер 5
Брошура на ресорта за мигразия и интеграция към град Вупертал

Скъпи читатели,
в този брой също ще Ви информираме за най-новото покрай пандемията и искаме да Ви помогнем
със съвети, за да може да се справите в тези трудни времена. Пазете се и спазвайте винаги
разстоянието.

1. Обща информация
Задължително носене на маски и във Вупертал
От понеделник на 27. април 2020, е задължително носенето на маски в обществения транспорт и при
пазаруване. Обикновенна маска или може и шал. Тука долу може да погледнете как да си направите
маска с помощта на шевна машина или без нея.
Informationen zur Maskenpflicht
Maske mit Nähmaschine
Maske ohne Nähmaschine
Взети мерки от държавата и провинциите в нея заради коронавирус
На 15.04.20 взетите мерки в страната и в провинцията са обобщени за Вас. Тук долу ще намерите повече информация за мерките и наредбите.
Schaubild
Zusammenfassung vom Land NRW
Коронавирус на по-лесен език
Кликнете долу за да намерите информация за вируса на по лесен език. Важни въпроси като
например ,,Какво е коронавирус?“са обяснени.
Leichte Sprache
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Моля информирайте се ежедневно на офизиалната страница на град Вупертал. Там ще намерите
информация за законните наредби и за позволения начина на държание на открито :
www.wuppertal.de

Реч на Ангела Меркел
Канцлерът на Германия Ангела Меркел заяви в понеделник (20.04.2020), че „ние се намираме още в
началото на пандемията и тя не е отминала още“. Обобщение на нейната реч ще намерите долу
ако кликнете с мишката..
Zusammenfassung der Rede
Stream

Извънреден кризисен тел. Номер на Jobcenter
Jobcenter заедно с посочената фирма bit gGmbH реши да увеличи броя на телефонните си служители.
Всички клиенти ще бъдат с помощта на специалисти по телефона консултирани (например лекари и
психолози)относно всички теми. Може да се обадите на долу посочения номер анонимно. За по-вече
информация и относно работното време кликнете долу.
Krisentelefon Jobcenter

Мероприятия- културни събития в град Вупертал
Ще намирите много интересни предложения например онлайн-гледане, концерти, стихове на
телефон, онлайн разходка из музей или галерия, безплатни библиотеки, концерти на балкона и
други:
Wuppertal-live
Ако искате Вие да се включите и да предоставите вашите куртурни предложения на по-голяма
публика моля свържете се с нас: redaktion@wuppertal-live.de

2. Информация за новодошли и за бежански семейства
Коронавирус
Обобщение за практиката в центровете за младежи, за бежанци и в службата за младежта: Долу на
различни езици има информация за вируса и съвети за специалисти и организации в сферата на
подпомагането на младежите. Във втория линк има информация също на различни езици за вируса
от сдружението за бежанци.
Informationen für Geflüchtete und
Fachkräfte
Mehrsprachige Informationen
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Организация за помощ на жертви на престъпления-Weißer Ring
Също така и Weißer Ring продължава да консултира по телефона или онлайн. Ако сте жертва на
незаконно нарушение или престъплание моля да потърсите помощ:
Beratung Weißer-Ring

Телефонен номер за хора с големи дългове
Кризистният тел. номер за хора с големи дългове към Diakonie Вупертал е на разположение на
гражданите с изключително високи задължения от четвъртък от 10 до 12 часа за консултация и
съвети . Тел номер: 0202 97444555. Кликнете долу за по-вече информация:
Hotline Schuldnerberatung

3. Информация за родители на деца между 0-6 години
Подпомагане на деца, които имат трудности при четене
Четете книжки на децата за да си развият езика. Освен това е забавно да се потипите в един друг
свят. Дори и детето, ако може да чете, можете по този начин да го занимавате и да му предоставите
един друг вид забавление. Заради това имаме тре съвета тук за всички родители.

1. Сега библиотеката има още по-вече предложения за деца между 2-12 години: Под формата
на App„tigerbooks – große Geschichten für kleine Leute“ ще намерите над 6000 вида книги и
електронни книги също така игри и пъзели. В този App има и много аудиокниги вижте тук
долу
Leseförderung mit App
Ползването е за гражданите на града базплатно. Как може да ползвате безплатните
предложения на градската библиотека и по-вече информация ще намерите тук:
Kostenfreie Nutzung digitaler Dienste
2. Четенето на книжки е забавно, но още по забавно е да го комбинирате с други неща! Идеии и
съвети ще намерите тук долу:
Lesestart
3. Сдружението Bücherpiraten e.V. Ви предоставя възможност да четете книжки на 1001 езици.
На майчин език трябва да е винаги първият контакт с книгата. Заради това е важно да има
книги на различни езици. Книги за Вашето дете на Вашия език ще намерите тук долу:
Bücher für jedes Kind
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4. Информация за родители с деца в училищна възраст
Скъпи родители – информация за учиници, родители и семейства в града
След ваканцията за Великден училището отново започна, но под други условия. Една голяма част от
децата обаче остава въпреки това вкъщи и получават домашни.
Забраната за контакти с други лица остава в сила до 04.05 . Моля обърнете внимание:
Училищните заниятия са от 23.04.2020 и други училищни мероприятия са за следните деца
задължителни.





за ученици, които завършват професионални училища и имат изпити по специалността за
завършването, за тези , които имат писмена част на изпита за професионална квалификация
на съответната камара,
ученици, които са пред завършване и пред получаване на дипломи за завършено училищно
образование след 10-ти клас или средно обазование,
за всички завършващи ученици в училища със специални нужди

Всички часове за подготовка на матурата и за изпитите по различните предмети могат да бъдат
посещавани доброволно., След 04.05 се очаква, че всички четвърти класове ще бъдат задължени да
ходят на училище. Часовете в училище се провеждат под строги мерки относно хигиената.
При деца, които имат вече заболявания и вирусът за тях е изключително опасен решават родителите
дали децата да останат вкъщи и трябва да се уведоми писмено училището .
За по-вече информация моля обърнете се към училището или посетете официалната страница на
училището. Актуална информация ще получите и в страницата на министерството на обазованието:
Schulministerium

Безплатни материали за училище
Платформа с онлайн задачи за учене за всички училища и предмети и класове :
Schlaukopf
Упражнителни задачи и класни работи за всички училища и предмети и класове
Klassenarbeiten
Игри с цел развиване и учене и листи със задачи за начано училище
Kleineschule
Безплатни материали със задачи по немски (1-6, математика и английски(за начално училище).
Lernwolf

Безплатни аудиокниги на немски и други езици
Hörbücher
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5. Език, професия и работа
Накратко за подпомагането на предприятия и самостоятелно заети лица
Финансови затруднения имат много фирми и самостоятелно заетите лица. Има различни начини за
подпомагане, но и често те не са напълно ясни. Организацията G.I.B. предоставя инфармация за тези,
който са засегнати от пандемията финансово – предприятия и самостоятелно заетите лица - и тук ще
намерите по-вече информация:
Übersicht finanzieller Unterstützungsmöglichkeiten

Вашите права като работник
Кратка информация на тема „Заплата по време на коронавирус“ ще вамерите тук долу на седем
различни езика:
Lohn in der Corona-Krise

Продължение на прекъснати езикови курсове
В град Вупертал по-вечето прекъснати езикови курсове продължават под формата на онлайнкурсове.
Моля информирайте се във Вашето училище, кога курсовете там ще бъдат онлайн продължени.

Важни телефонни номера на ресорта за миграция и интеграция във Вупертал
Консултация на различни езици на комуналния интеграционен център
Работно време от 09:00 – 15:00 часа
Телефон: 0202 563 4005
Имейл: integration@stadt.wuppertal.de
Регионално бюро за чужденци
Телефон: 0202 563 4003
Имейл: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Парична помощ
Телефон: 0202 563 4343
Имейл: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Изпуснали сте предни издания? За по-стари издания и още информация
кликнете тук долу
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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