04. Μαίου 2020

Ressort Επικαιρότητα
Έκδοση αριθ. 6
Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
της πόλης του Βούπερταλ

Αγαπητέ αναγνώστη/αναγνώστρια,
Με αυτό το τεύχος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις. Μεταξύ άλλων, σε αυτό
το ενημερωτικό δελτίο θα βρείτε μια επισκόπηση της υποχρέωσης να φοράτε μάσκα, τις τρέχουσες
πληροφορίες από την υπηρεσία αλλοδαπών και τα θέματα του σχολείου και των παιδικών σταθμών.
Συνεχίστε να κρατάτε τις αποστάσεις και προσέξτε τους εαυτού σας!

1. Γενικές Πληροφορίες
Υποχρέωση χρήσης Μάσκας στο Βούπερταλ
Από τις 27 Απριλίου2020 ισχύει η υποχρεωτική χρήση μάσκας στο Βούπερταλ. Ο παρακάτω πίνακας σας
δείχνει όλα τα μερη που κάποιος υποχρεούται να φοράει μάσκα και ποιες είναι οι εξαιρέσεις. Εκτός από
μια μάσκα, μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης ως προστασία του στόματος και της μύτης ένα μαντήλι ή ένα
πανί μπροστά από το πρόσωπο.

Εδώ ισχύει η υποχρέωση χρήση Μάσκας
 στα καταστήματα
 στις λαικές αγορές
 κατά την παραλαβή φαγητών και
ποτών από τα εστιατόρια
 στα εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά
εμπορικά κέντρα και παρόμοιες
εγκαταστάσεις
 στις πωλήσεις- και εκθέσεις
βιοτεχνιών και υπηρεσιών
 στην επαφή πελατών με τεχνίτες και
παρόχους υπηρεσιών
 στα ιατρεία και παρόμοια κέντρα
υγειονομικής περίθαλψης

Εξαιρέσεις
 Άτομα, που είναι προστατευμένα από
προστατευτικό διαχωριστικό
 Άτομα, τα οποία για ιατρικούς λόγους
ή λόγο ψυχικής ή νοητικής αναπηρίας
δεν μπορούν να φορούν μασκα
 Παιδιά, τα οποία δεν πάνε ακόμα στο
σχολείο
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στα λεωφορεία και στα τρένα

Επίσης για ραντεβού στο Haus der Integration πρέπει να φοράτε μάσκα.

Κορονοιός
Για τα τελευταία νέα σχετικά με την πανδημία του Κορονοιού μπορείτε να ενημερώνεστε από το ραδιόφωνο
COSMO σε εννέα γλώσσες. Καθημερινά από τις 18:00 σε απευθείας σύνδεση και από τις 20:00 και στο
ραδιόφωνο WDR στους 103.3. Στον σύνδεσμο:
Cosmoradio
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες,σχετικά με τους κανόνες υγιεινής και γιατί είναι
τόσο σημαντικό να κρατάτε απόσταση στον παρακάτω σύνδεσμο.
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Παρακαλείστε να ενημερώνεστε καθημερινά από την αρχική σελίδα του δήμου του Βούπερταλ. Εκεί θα
βρίσκετε οδηγίες για τα μέτρα συμπεριφοράς και νομικούς κανονισμούς:
www.wuppertal.de

Αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων στο Βούπερταλ
Τις επόμενες εβδομάδες τα σχολεία θα ανοίξουν σταδιακά. Αναλόγως αλλάζουν τώρα τα δρομολόγια των
λεωφορείων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση χρήσης μάσκας, η
οποία ισχύει επίσης για τα λεωφορεία στο Βούπερταλ και στον εναέριο, καθώς και για τα νέα δρομολόγια
στο Βούπερταλ στον παρακάτω σύνδεσμο:
Mundschutzpflicht und Bus-Fahrpläne in Wuppertal

Γραφείο Αλλοδαπών Βούπερταλ
Το Γραφείο Αλλαδαπών του Βούπερταλ εξακολουθεί να μην εκδίδει τακτικά ραντεβού. Σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε email ή να επικοινωνήσετε με το γραφείο Αλλοδαπών στον
δημοσιοποιημένο αριθμό τηλεφώνου.
Τηλέφωνο: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Από την Τρίτη, 5 Μαΐου 2020, μια περιορισμένη ομάδα ατόμων θα λάβει ραντεβού μέσω ταχυδρομείου από
το Γραφείο Αλλοδαπών του Βούπερταλ. Κατά κανόνα χωρίς αυτήν την πρόσκληση, η είσοδος δεν είναι
δυνατή. Υπάρχει υποχρέωση χρήσης μάσκας.
Τα ήδη προγραμματισμένα ραντεβού για το μήνα Μάιο θα ακυρωθούν από το γραφείο αλλοδαπών τις
επόμενες ημέρες. Οι σχετικές ειδοποιήσεις θα αποσταλλούν μέσω email ή τηλεφώνου.
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2. Πληροφορίες για (Νέους)Μετανάστες, Πρόσφυγες und Οικογένειες
Τηλέφωνο ψυχολογικής φροντίδας για Πρόσφυγες
Στην γερμανική,αγγλική,γαλλική και αραβική γλώσσα μπορούν οι Πρόσφυγες – ή οι συγγενείς τους – να
αποτανθούν, για το αν υπάρχουν στην Γερμανία συγκεκριμένες δυνατότητες για ψυχολογική φροντίδα
υγείας – πολιτιστικά ευαισθητοποιημένες και αν είναι δυνατόν στη γλώσσα του ενδιαφερόμενου.
Δυνατότητα επικοινωνίας κάθε Δευτέρα, Τρίτη und Τετάρτη από 10:00 έως 12:00 καθώς και από 14:00 έως
15:00, Τηλ.: 022871002425.
Seelefon

Λεξικά και Μεταφραστικά βοηθήματα
Η εφαρμογή „Refugeephrasenbook“ είναι μια τεράστια, καλά ταξινομημένη βάση δεδομένων με χρήσιμες
προτάσεις που μπορούν να εμφανίζονται δίπλα-δίπλα σε περισσότερες από 50 γλώσσες:
Refugeephrasebook
Η εφαρμογή „Deutsch für Flüchtlinge“ περιέχει περίπου 150 ορισμούς σε έξι γλώσσες:
Deutsch für Flüchtlinge

3. Πληροφορίες για γονείς παιδιών ηλικίας από 0 έως 6 χρονών
Παιδική μέριμνα
Εξακολουθούν να μην μπορούν όλα τα παιδιά να πάνε στον παιδικό σταθμό ή να χρησιμοποιήσουν τις
υπηρεσίες ημερίσιας φροντίδας. Ωστόσο η φροντίδα εκτάκτου ανάγκης επεκτάθηκε και παρέχει φροντίδα
στα παιδιά των οποίων οι γονείς ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:




Όταν ένας γονέας απασχολείτε σε επάγγελμα, το οποίο σχετικό με την πανδημία του Κορονοιού
είναι. Ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα θα τα βρείτε εδώ: Tätigkeitsbereiche für Notfallbetreuung
Εργοζόμενος γονέας μονογονεικής οικογένειας,
Γονέας μονογονεικής οικογένειας, που προετοιμάζεται για εξετάσεις σχολικής- ή πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης

Σε όλες τις περιπτώσεις, χρειάζεστε ένα πιστοποιητικό από τον εργοδότη σας και πρέπει να συννενοηθείτε
με τον παιδικό σταθμό ή την υπηρεσία ημερίσιας φροντίδας του παιδιού σας. Παρακαλώ τηρείστε αυτόν
τον κανόνα με υπευθυνότητα, καθώς πρόκειται πάντα για την αποφυγή μετάδοσης του Κορονοιού.
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Διαδραστικά Βίντεο (Mitmach-Videos)
Στην περίοδο του Κορονοιού, συχνά δεν είναι εύκολο να εντοπίσετε χρήσιμες προσφορές πολυμέσων. Γι '
αυτό έχουμε μια άλλη συμβουλή εδώ, αυτή τη φορά πρόκειται για πρακτικά διαδραστικά βίντεο για
παιδιά από τη σειρά „KiKANiNCHEN“ και „ENE MENE BU“. Καλή διασκέδαση!!
Mitmach-Videos

4. Πληροφορίες για γονείς με παιδία σχολικής ηλικίας
Αγαπητοί γονείς - Σημαντικές πληροφορίες για μαθητές, γονείς και οικογένειες στο Βούπερταλ
Από τις 23 Απριλίου, ορισμένοι από τους μαθητές (αυτοί που φοιτούν στην 10η τάξη /τάξεις αποφοίτησης)
υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στο σχολείο. Όλοι οι άλλοι μαθητές είναι ακόμα στο σπίτι και τους δίνονται
εργασίες από τους δασκάλους τους.
Έχει προγραμματιστεί ότι οι μαθητές των 4 Τάξεων του δημοτικού και των Τάξεων (9. και 12.
/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , 9. και 10. /επαγγελματικό κολλέγιο), που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις
την επόμενη σχολικη χρονιά, από τις 4 Μαίου ξαναρχίζουν τα μαθήματα. Από τις 27 Απριλίου ισχύει στην
Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία (NRW) η υποχρεωτική χρήση μάσκας.Παρακαλείστε να λάβετε υπόψιν σας,
ότι η υποχρέωση ισχύει και για το παιδί σας στα Δημόσια Μέσα Μεταφοράς καθ’οδόν για το σχολείο.
Εάν το παιδί σας ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, αποφασίζετε εσείς, αν το παιδί σας θαπαραμείνει στο
σπίτι ή θα πάει στο σχολείο. Ενημερώστε τηλεφωνικά και γραπτά το σχολείο.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το σχολείο σας/ ή ενημερωθείτε από την αρχική
ηλεκτρονική σελίδα του σχολείου.

Τρέχουσες πληροφορίες
Εκπαιδευτικές προτάσεις
Καθημερινές νέες εκπαιδευτικές προτάσεις για τις τάξεις 1-12 σε διαφορετικά θέματα και μαθήματα:
Schooltogo
Εκπαιδευτικές προτάσεις για τις τάξεις 1-4 σε διαφορετικά θέματα και μαθήματα (Εκπαιδευτική
πλατφόρμα):
Hamsterkiste

Μελέτη Περιβάλλοντος/Μηχανές αναζήτησης
Η εκπομπή με το ποντίκι: Μία πραγματική ιστορία (Ταινία) για την Πικραλίδα.
Sendung mit der Maus
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Η παιδική μηχανή αναζήτησης Blinde Kuh προσφέρει στα παιδιά εύκολη πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Προσφέρει προσανατολισμό και καθιστά δυνατή την εύρεση ιστότοπων που είναι κατάλληλοι για παιδιά.
Suchmaschine Blinde Kuh

Μουσικές προσφορές του σταθμού WDR
Εδώ τα παιδιά ανακαλύπτουν διαφορετικά μουσικά στυλ και μπορούν να μάθουν να συνθέτουν
παιχνιδιάρικα με τους μουσικούς του μουσικού συνόλου του WDR. Υπάρχουν επίσης παιχνίδια, κουίζ και
πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τη Συμφωνική Ορχήστρα WDR. Και βέβαια εκεί βρίσκετε
και την εκπομπή με το ποντίκι (Maus).
Klangkiste

5. Γλώσσα, Επάγγελμα και Εργασία
Επανεκκίνηση των μαθημάτων γλώσσας
Τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης μπόρεσαν να επανεκκινήσουν εν μέρει τις δραστηριότητές τους. Αυτός ο
κανόνας δεν ισχύει για τα σχολεία γλωσσών. Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα ξεκινήσουν ξανά τα μαθήματα
ένταξης και επαγγελματικής κατάρτισης. Μόνο τα μαθήματα γλωσσών που έχουν διακοπεί μπορούν να
συνεχιστούν σε ηλεκτρονική μορφή, όπως σας ενημερώσαμε σχετικά με το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο
μας.

Σημαντικές ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές του τμήματος Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης
Πολύγλωσση ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του Δημοτικού κέντρου ενσωμάτωσης
Διαθέσιμο από 09:00 – 15:00
Τηλέφωνο: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Γραφείο Αλλοδαπών
Τηλέφωνο: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Οικονομική βοήθεια
Τηλέφωνο: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de
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Χάσατε Ενημερωτικά Δελτία ? Παλαιότερες εκδόσεις ,περισσότερες γλώσσες και
πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο ή στο κωδικό γρήγορης
ανταπόκρισης (QR-Code)
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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