04. май 2020

Ресорт актуално
Издание номер 6
Брошура на ресорта за миграция и интеграция в гр. Вупертал

Скъпи читатели,
с това издание искаме отново да Ви държим в течение на нещата и да Ви информираме относно
разпространението на вируса и важните промени. Освен това тук ще намерите много полезна
информация относно задължителното носене на маски и промените в месното бюро за чужденци и
новости за училищата и детските градини. Молим Ви да продължавате да пазите разстояние и да се
грижите за Вашето здраве!

1. Обща информация
Задължително носене на маски в гр. Вупертал
От 27.04.20 се носят задължително маски по нареждане също в град Вупертал. Следната табела ще Ви
покаже къде се носят задължително маски и кои са изключенията. Освен маска е позволено и носенето
на шал или на кърпа, която да прикрива устата и носа, така че да има максимално покритие.

Задължително носене на маски
 в магазини
 на общинските пазари
 при поръчване и получаване на
храна и напитки от ресторантите
 в молове, магазини за дрехи и
подобни
 при покупко-продажба в различни
сектори
 при контакт с хора, които работят в
сферата на обслужването
 при лекар или при посещението на
центровете за здравни грижи
 в автобусите, метрата и влаковете

Изключения
 хора, които са предпазени заради
наличието на предпазни средства
например ограждения
 хора, които не могат да носят маски
поради здравословни причини или
психически заболявания
 деца, които още не ходят на училище

Ако имате записани часове при нас в центъра за миграция и интеграция също е задължително да
носите маска.
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Коронавирус
Най-актуалните новини и информация получавате при COSMO- Радио на 9 различни езици. Всеки ден
от 18 часа онлайн и от 20 часа на WDR- Радио на честота - 103,3. Ето тук има линк:
Cosmoradio
Информация за спазването на хигиената и защо да спазваме разстояние на публични места ще
намерите на различни езици ако кликнете тук долу с мишката.
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Молим Ви да се информирате всеки ден на официалната страница на гр. Вупертал. Там ще намерите
информация за промените в закона и новите наредби:
www.wuppertal.de

Промяна на разписанието на автобусите
През следващите седмици ще се отворят по етапно училищата. Поради тази причина ще се промени и
разписанието на автобусите. По-вече информация за носенето на маски в автобуса и метрото, което е
задължително и за промяната в разписанието на автобусите ще намерите тук долу:
Mundschutzpflicht und Bus-Fahrpläne in Wuppertal

Местното бюро за чужденци в гр. Вупертал
В бюрото не може да си записвате часове както беше преди коронавируса. При спешен случай може
да се свържете чрез електронна поща или по телефона.
Телефон: 0202 563 4003
Имейл: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
От вторник, 05.05.2020 ще получат една част от хората писмо, в което ще пише кога те имат записан
час. Без това официално писмо или покана е строго забранено влизането вътре. Задължително е
носенето на маски.
Записаните часове за месец май ще бъдат отменени. Всички ще получат писмо или телефонно
обаждане във връзка с това отменяне на часовете.
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2. Информация за бажанците и мигрантите
Телефон за бежанците, ако имат нужда от терапевтична подкрепа
На немски, английски, френски и арабски могат бежанците и техните семейни членове да се обадят,
ако се интересуват конкретно на здравословни и психологически теми и имат въпроси относно това
как седят тези неща в Германия – на езика на нуждаещия се и спрямо нуждите му. В понеделник,
вторник и сряда между 10:00 и 12:00 часа както и от 14:00 до 15:00 часа, на тел.: 022871002425.
Seelefon

Речници и помощи за превод
Новата телефонна апликация, която може да си я изтеглите на телефона App „Refugeephrasenbook“
съдържа важни и потребни изречения, които могат на над 50 различни езици да бъдат преведени:
Refugeephrasebook

Новата телефонна апликация, която също може да си изтеглите на телефона App „Deutsch für
Flüchtlinge“ съдържа над 150 различни понятия на 6 езици:
Deutsch für Flüchtlinge

3. Информация за родителите на децата между 0 и 6
Грижи за децата
Децата не могат да посещават детските градини и други заведения за грижи за деца. Има така
наречените сборни групи, които се предлагат по изключение заради задалата се ситуация. Само за
тези родители има възможност да се възползват от тези сборни групи:




Ако един от родителите работи в сфера, която е от изключително важно значение и по време
на коронавирус. Сферите са тук посочени:
Tätigkeitsbereiche für Notfallbetreuung
Родител, който се грижи самостоятелно за детето си и работи
Родител, който се грижи самостоятелно за детето си и се готви за изпити
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Във всички тези случаи имате нужда от официален документ от вашия работодател и трябва да
изясните в детската градина как стой въпросът със сборните групи. Молим Ви да бъдете предпазливи
с това, понеже все още се стремим да намалим броя на заразените.

Видеа
Трудно е да намерите в това време разумни занимания и медийни предложения. Затова имаме едно
предложение, става въпрос за децата и техните права от поредицата „KiKANiNCHEN“ и „ENE MENE
BU“. Приятно прекарване!
Mitmach-Videos

4. Информация за родители на деца в училищна възраст
Скъпи родители-тук има информация за вас, учениците и семействата в гр. Вупертал
От 23. април е една част от учениците (Клас 10/завършващи) задължена, отново да ходи на училище.
Всички останали ученици остават по домовете си и получават домашни от учителите.
Планирано е децата от 4-ти клас в начална степен и от класовете (9-ти и 12-ти/средно
общообразователни, 9-ти и 10-ти/професионални училища), които през следващата година имат
изпити, на 4. май да започнат отново училище. На 27. април беше в цялата провинция носенето на
маска прието като задължително, молим Ви да имате предвид, че това е също за Вашите деца в
обществения транспорт задължително на път към училище.
Ако Вашето дете принадлежи към така наречената рискова група Вие решавате дали да ходи на
училище. Съобщете това по телефон или писмено на съответното училище.
За по-вече информация обърнете се към училището или посетете официалната й интернет страница.

Актуална информация
Предложения за учене
Ежедневно нови предложения за класовете 1-12 за различни теми и предмети:
Schooltogo
Предложения за класовете 1-4 отново за различни теми и предмети (платформа):
Hamsterkiste

Sachunterricht/Suchmaschinen
Предаването с мишлето: Научнопопулярен филм за Löwenzahn.

Sendung mit der Maus
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Тази търсачка са деца Blinde Kuh предлага на децата по-лесно да бъдат активни в интернет
пространството. Тя предлага ориентация за малките и прави уеб-страниците по-лесни за намиране,
които са подходящи за деца.
Suchmaschine Blinde Kuh

Музикални предложения на WDR
Тука децата ще открият нови музикални светове и могат да се научат как да композират и творят
заедно с ансамбъла на WDR . Освен това има и много игри, викторини и много полезна
информация за симфоничния оркестър на WDR. Мишлето е разбира се също там.
Klangkiste

5. Език, професия и работа
Относно езиковите курсове
Някои от училищата могат да продължат с обученията . За съжаление това не се отнася за езиковите
курсове. Още не е ясно кога могат интеграционните и езиковите курсове да продължат. Само
прекъснатите курсове могат да бъдат онлайн продължени за това Ви бяхме информирали в предния
брой на брошурата.

Важни тел. номера на ресорта за миграция и интеграция
Телефон на различни езици на комуналния интеграционен център
От 09:00 – 15:00 часа
Тел: 0202 563 4005
Имейл: integration@stadt.wuppertal.de
Местното бюро за чужденци
Тел: 0202 563 4003
Имейл: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Финансови помощи
Тел: 0202 563 4343
Имейл: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de
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Пропуснали сте брошури? Стари издания или издания на други езици ще
намерите тук долу или QR-кода.
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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