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Bölümden Güncel Haberler
Sayı 5
Göç ve Entegrasyon Bölümünün Bülteni

Sevgili okuyucular,
haber bültenimizin bu sayısında da size Corona salgını alanındaki yeni gelişmeler hakkında bilgi veriyoruz ve
bu zor zamanları iyi atlatmak için size bazı ipuçları verip yardımcı olmak istiyoruz. Mesafenizi koruyun ve
kendinize iyi bakın!

1. Genel Bilgiler
Wuppertal'da da Maske Zorunluluğu
27 Nisan 2020 Pazartesi gününden itibaren Wuppertal'da otobüs ve trende ve alışveriş yaparken maske
takmalısınız. Günlük (bir defa kullanılan) maskeler veya bir eşarp kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılar,
koruyucu maskelerin nasıl yapılabileceği ile ilgili talimatları gösterir (dikiş makinesiyle veya dikiş makinesi
olmadan).
Informationen zur Maskenpflicht
Maske mit Nähmaschine
Maske ohne Nähmaschine
Corona Önlemlerine ilişkin Federal Devlet Anlaşmaları
15 Nisan 2020'de federal ve eyalet hükümetleri tarafından ortaklaşa kararlaştırılan kısıtlamalar bir diyagram
olarak özetlenmiştir. Bu diyagram önlemlere iyi genel bir bakış sağlamaktadır.
Schaubild
Zusammenfassung vom Land NRW
Kolay Dilde Corona
Aşağıdaki sayfa Corona virüsü hakkında kolay okunabilen bilgiler vermektedir. "Corona virüsü nedir?" gibi
önemli sorular açıklanmaktadır.
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Leichte Sprache
Lütfen her gün Wuppertal şehir ana sayfasına bakın ve bilgi edinin. Burada davranışsal önlemler ve yasal
düzenlemeler hakkında bilgi bulacaksınız:
www.wuppertal.de

Angela Merkel´in Konuşması
Başbakan Angela Merkel´in 20 Nisan 2020 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "salgının başlangıcındayız ve
henüz en zor aşamasını atlatmadık" Konuşmasının özetini aşağıdaki bağlantıdan okuyabilir veya yayın akışı
olarak izleyebilirsiniz.
Zusammenfassung der Rede
Stream

İş Merkezi Kriz Telefonu
Job Center Wuppertal, bit gGmbH ile birlikte, Corona kriziyle başa çıkmak için bir telefon teklifi hazırladı.
Wuppertal İş Merkezi müşterileri, birçok konu hakkında yetkili irtibat kişileri (doktorlar, psikologlar)
tarafından bilgilendirilir ve tavsiye edilir. Kriz telefonuna isimsiz olarak ulaşabilirsiniz. Erişilebilirlik vb.
hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz:
Krisentelefon Jobcenter

Etkinlikler - Wuppertal'da Kültürel Teklifler
Birçok heyecanlı teklif bulacaksınız, örneğin: canlı yayınlar, konserler, telefonla okumalar, online müze ve
galeri turları, ücretsiz kütüphaneler, balkon konserleri ve daha fazlası:
Wuppertal-live
Tekliflerinizi sitede duyurmak isterseniz, lütfen bildirimi aşağıdaki adrese gönderin:
redaktion@wuppertal-live.de

2. (Yeni) Göçmenler, Mülteci Aileler için Bilgiler
Corona
Gençlik refah büroları, gençlik refahı kurumları ve mülteciler için uygulama özeti: Aşağıdaki bağlantıda
Corona virüsü hakkında çok dilli bilgiler ile uzmanlar ve gençlik refahı kurumları için bilgiler bulunmaktadır.
İkinci linkte Mülteci Konseyi'nden Corona hakkında çok dilli bilgiler bulacaksınız.
Informationen für Geflüchtete und
Fachkräfte
Mehrsprachige Informationen
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Beyaz Yüzük
Beyaz Yüzük, telefonla veya online olarak da tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor. Bir suçun mağduru
olduysanız, aşağıdaki bağlantıdan danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz:
Beratung Weißer-Ring

Yardım Hattı Borç Danışmanlığı
Diakonie Wuppertal'ın borç ve iflas danışmanlığı hizmetinin kriz hattı, telefon tavsiyeleri için her Perşembe
10: 00-12: 00 arasında mali sorunları olan Wuppertal vatandaşlarına sunulmaktadır. Telefon numarası: 0202
97444555. Aşağıdaki linkten daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
Hotline Schuldnerberatung

3. 0-6 Yaş Arası Çocukların Ebeveynleri İçin Bilgiler
Okuma desteği
Çocuklara yüksek sesle okuma, dilsel gelişimleri için önemlidir. Ve birlikte fantezi dünyalarına dalmak
eğlencelidir. Çocuklar kendilerini okuyabilseler bile, bu şekilde heyecan verici maceralar yaşarlar ve
saatlerce kendilerini meşgul edebilirler. Bu nedenle bu noktada tüm ebeveynler için üç ipucumuz var:

1. Şehir kütüphanesi 2 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için online teklifini genişletti: interaktif çocuk
kitabı uygulaması "kaplanlar - küçük insanlar için büyük hikayeler", oyunlar ve bulmacalar şeklinde
özel ek tekliflerle yaklaşık 6000 kitap ve e-kitaba erişim sunuyor. Uygulamada kolayca anlaşılabilir
sesli kitapları da bulabilirsiniz.
Leseförderung mit App
Tüm Wuppertal sakinleri için kullanım ücretsizdir. Şehir kütüphanesinin ücretsiz teklifini nasıl
kullanabileceğinizi buradan tekrar okuyabilirsiniz:
Kostenfreie Nutzung digitaler Dienste
2. Çocuklara yüksek sesle okumak heyecan verici olabilir - okumayı harika bir ortak eylemle
birleştirirseniz daha da heyecan vericidir! Okuma Vakfı, okuma başlangıç sayfasında bunun için
ipuçları sağlamaktadır:
Lesestart
3. Kitap korsanları birliği, 1001 dilde ücretsiz iki dilli resimli kitaplar sunmaktadır. Kitapla ilk temas her
zaman ana dilde olmalıdır. Bu nedenle, birden fazla dilde hikaye anlatan kitaplar olduğunda bu
harika. Kendi dilinizde kitaplar indirebilirsiniz:
Bücher für jedes Kind
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4. Okul Çağındaki Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Sevgili Veliler - Wuppertal'deki Öğrenciler, Veliler ve Aileler için Önemli Bilgiler
Paskalya tatilinden sonra, okul farklı koşullar altında tekrar başladı. Öğrencilerin çoğunluğu okuldan ödev
almaya devam edip bu ödevleri evde yapmak zorundadır.
Temas Yasağı 4 Mayıs'a kadar uzatıldı, ancak aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir: 23 Nisan 2020'den
itibaren derslere katılım ve okul ile ilgili diğer etkinlikler şu öğrenciler için zorunludur:




merkezi olmayan final sınav tarihi yaklaşan meslek yüksekokullarındaki öğrenciler ve odaların ile
yetkili organların mesleki bitirme sınavlarının yazılı kısmına hazırlanan öğrenciler için,
yakın bir zamanda 10. sınıftan sonra ortaokul bitirme sertifikası (Hauptschulabschluss ya da
Mittlerer Schulabschluss) alacak olan tüm orta genel okul öğrencileri için,
Final dersleri olan tüm destek/özürlüler okullarındaki öğrenciler için.

Sadece Abitur sınavlarına hazırlanmak için sınav konularına yönelik öğrenme tekliflerine katılım isteğe
bağlı ve zorunlu değildir. Şu anki duruma göre 4 Mayıs´ta, ilkokul 4.sınıflarının tüm öğrencileri okula
gitmek zorundadır. Dersler sıkı hijyen önlemleri altında küçük gruplar halinde yapılacaktır.
Corona Virüsü ile ilgili öğrencilerde farklı hastalıklar söz konusu ise, ebeveynler okula gidip
gitmeyecekleriyle ilgili karar verip okulu derhal yazılı olarak bilgilendirmelidir.
Daha fazla bilgi için lütfen okulunuza başvurun veya okulunuzun ana sayfasında bilgi edinin.
Güncel bilgileri Milli Eğitim Bakanlığının sayfasında bulabilirsiniz.
Schulministerium

İlkokul, Ortaokul ve Lise için Ücretsiz Öğrenme Malzemeleri
Tüm okul türleri, sınıflar ve konular için online çalışmalar etkileşimli öğrenme sayfalarında bulunabilir.
Schlaukopf
Tüm okul türleri, sınıflar ve konular için alıştırma sayfaları ve örnek sınıf çalışması
Klassenarbeiten
İlkokul için eğitici oyunlar ve çalışma sayfaları
Kleineschule
Almanca (1-6, matematik ve İngilizce (ilkokul)) konuları için ücretsiz çalışma sayfaları.
Lernwolf

Almanca ve Diğer Dillerde Ücretsiz Sesli Kitaplar
Hörbücher
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5. Dil, Meslek ve İş
Şirketler ve Serbest Meslek Sahipleri için Destek Seçeneklerine Genel Bakış
Coronavirüs pandemisinin gelişimi şirketleri ve serbest meslek sahiplerini büyük mali zorluklarla karşı
karşıya bırakmaktadır. Finansal destek seçenekleri çeşitlidir ve genellikle opaktır. G.I.B. şirketlere, serbest
meslek sahiplerine ve çarpanlara, şirketler ve serbest meslek sahipleri için finansal destek seçeneklerinin
listelendiği daha kolay anlaşılır genel bir bakış sunar.
Übersicht finanzieller Unterstützungsmöglichkeiten

Çalışan Olarak Haklarınız
“Corona krizinde ücretler” hakkında kısa bilgi bu sayfada 7 farklı dilde bulunabilir:
Lohn in der Corona-Krise

Ara Verilen Dil Kurslarının Devamı
Wuppertal dil kursu sağlayıcıları, Corona önlemleri tarafından duraklatılan dil kurslarını online biçimde
sürdürmektedir.
Ara verilen dil kursunuzun ne zaman devam edeceğini önceki dil okulunuza sorun.

Göç ve Entegrasyon Departmanı için Önemli Yardım Hattı Numaraları
Belediye Entegrasyon Merkezi´nin çok dilli telefon hattı
09: 00'dan 15: 00'a kadar erişilebilir
Telefon: 0202 563 4005
E-posta: integration@stadt.wuppertal.de
Göçmenlik Bürosu
Telefon: 0202 563 4003
E-posta: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Ekonomik Yardım
Telefon: 0202 563 4343
E-posta: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

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