4 Mayıs 2020

Bölümden Güncel Haberler
Sayı 6
Göç ve Entegrasyon Bölümünün Bülteni

Sevgili okuyucular,
Bu sayı ile sizi en son gelişmelerden haberdar etmek istiyoruz. Bu bültende maske takma zorunluluğu,
göçmenlik bürosundan güncel bilgiler ve okul ve kreş/anaokul konuları hakkında genel haberleri bulacaksınız.
Mesafenizi koruyun ve kendinize iyi bakın!

1. Genel Bilgiler
Wuppertal'da Maske Takma Zorunluluğu
27 Nisan 20'den beri Wuppertal'da maske takmak zorunludur. Aşağıdaki tabloda, nerde maske takmanız
gerektiği ve istisnaların neler olduğu gösterilmektedir. Maskenin yanında, bir eşarp veya fular da ağız ve burun
koruması olarak kullanılabilir.

Maske takma zorunluluğu burada geçerlidir
 mağazalarda
 haftalık pazarlarda
 restoranlarda yiyecek ve içecek alırken
 alışveriş merkezlerinde, fabrika satış
noktalarında ve benzeri tesislerde
 el sanatları ve servis sağlayıcıların satış
ve showroomlarında
 ustaların ve servis sağlayıcıların müşteri
iletişiminde
 tıbbi uygulamalarda ve benzeri sağlık
kuruluşlarında
 otobüs ve trenlerde

İstisnalar
 Duvar vb. ile birbirinden ayrı olan ve
böylece korunan insanlar
 Tıbbi nedenlerle veya zihinsel veya
zihinsel engellilik nedeniyle maske
takamayan insanlar
 Henüz okulda olmayan çocuklar

Entegrasyon Merkezi'nde de randevular için maske takılmalıdır.
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Corona
Corona salgınıyla ilgili en son haberleri dokuz dilde COSMO Radio'dan edinebilirsiniz. Her gün saat 18.00'den
itibaren online ve saat 20.00'den itibaren WDR radyosunda 103.3. Bunun için bağlantı:
Cosmoradio
Hijyen kuralları ve mesafenizi tutmanın neden bu kadar önemli olduğunu farklı dillerde aşağıdaki bağlantıda
bulabilirsiniz.
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Lütfen günlük Wuppertal şehir ana sayfasında kendinizi bilgilendirin. Burada davranışsal önlemler ve yasal
düzenlemeler hakkında bilgi bulacaksınız:
www.wuppertal.de

Wuppertal Otobüs Seferlerindeki Değişiklikler
Okullar önümüzdeki haftalarda kademeli olarak açılacak. Otobüs serferlerinin planları buna göre
değiştirilecek. Wuppertal otobüsleri ve teleferik için geçerli olan ağız koruma zorunluluğu ve yeni otobüs
seferlerinin planları hakkında aşağıdaki bağlantıdan bilgi edinebilirsiniz:
Mundschutzpflicht und Bus-Fahrpläne in Wuppertal

Göçmenlik Bürosu Wuppertal
Wuppertal Göçmenlik Bürosu hala düzenli randevu vermemektedir. Acil durumlarda, e-posta gönderebilir
veya aşağıdaki telefon numarasını kullanabilirsiniz.
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
5 Mayıs 2020 Salı gününden itibaren, sınırlı bir grup insan Wuppertal Göçmenlik Bürosu'ndan posta yoluyla
randevu alacaktır. Bu davet olmadan, merkeze girmek mümkün değildir. Maske takmak zorunludur.
Mayıs ayı randevuları önümüzdeki birkaç gün içinde ABH tarafından iptal edilecektir. Bununla ilgili bildirimler
e-posta veya telefonla gönderilecektir.
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2. (Yeni) Göçmenler, Mülteci Aileler için Bilgiler
Mülteciler için SoulFon (SeeleFon)
Mülteciler - ya da akrabaları - Almanya'da sağlık ve psikolojik bakımının belirli olanaklarından faydalanmak
istiyorsa - kültüre duyarlı ve mümkünse söz konusu kişinin dilinde - aşağıdaki telefon numarasını arayabilir.
Almanca, İngilizce, Fransızca ve Arapça konuşma imkanı vardır. Ulaşılabilirlilik: Pazartesi, Salı ve Çarşamba
günleri saat 10: 00-12: 00 ve saat 14: 00-15: 00 arası, Tel: 022871002425.
Seelefon

Sözlükler ve Çeviri Yardımcıları
Refugephrasenbook uygulaması (app), 50'den fazla dilde yan yana görüntülenebilen yararlı cümlelerin büyük,
iyi sıralanmış bir veritabanıdır:
Refugeephrasebook
Mülteciler için Almanca uygulaması altı dilde yaklaşık 150 terime sahiptir:
Deutsch für Flüchtlinge

3. 0-6 Yaş Arası Çocukların Ebeveynleri İçin Bilgiler
Çocuk Bakımı
Çocuklar hala kreş ve anaokuluna gidememektedir. Ancak acil bakım anaokul hizmetleri genişletildi. Aşağıda
hangi ebeveynlerin çocuklarını acil bakım anaokuluna gönderebileceğini bulacaksınız:




Ebeveynlerden biri pandemi durumunda önemli olan bir alanda çalıştığında. Bu alanlara hangi
işlerin dahil olduğunu burada öğrenebilirsiniz:
Tätigkeitsbereiche für Notfallbetreuung
Çalışan bekar ebeveynler
Okul veya üniversite eğitimi sınavlarına hazırlanan bekar ebeveynler

Her durumda, işvereninizden bir sertifika almanız gerekir ve çocuğunuzun hangi gün ve saatlerde anaokul ya
da kreşe götüreceğinizi acil bakımı anaokulunuzla koordine etmelisiniz. Hala bulaşıcılığı önlemek gayet
önemlidir, bundan dolayı bu kuralı sorumlu bir şekilde uygulayın.

Uygulamalı Videolar
Corona zamanlarında, yararlı medya tekliflerini belirlemek genellikle kolay değildir. Bu yüzden burada başka
bir ipucumuz daha var, bu sefer önerimiz “KiKANiNCHEN” ve “ENE MENE BU” serilerinden uygulamalı
interaktif videolardır. İyi eğlenceler!
Mitmach-Videos
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4. Okul Çağındaki Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Sevgili Veliler - Wuppertal'deki Öğrenciler, Veliler ve Aileler için Önemli Bilgiler
23 Nisan'dan beri, öğrencilerin bir kısmı (sınava girecek olan 10. sınıf öğrenciler) okula dönmek zorunda
kalmıştır. Diğer tüm öğrenciler hala evde eğitim görüyor ve öğretmenleri tarafından görevlendiriliyorlar.
İlköğretim okullarının 4. sınıfları ve önümüzdeki öğretim yılında sınava girecek olan tüm sınıflar (9. ve 12.
sınıf/genel öğretim okulu, 9. ve 10. yıl / meslek yüksekokulu) öğrencilerinin 4 Mayıs'ta okulda derse
başlamaları planlanmaktadır. 27 Nisan'dan itibaren NRW'de maske takmak zorunludur, lütfen bunun
çocuğunuz için de toplu taşımada okula giderken zorunlu olduğunu unutmayın.
Çocuğunuz risk altındaysa, çocuğunuzun evde mi yoksa okula mı gideceğine siz karar vermelisiniz.
Çocuğunuz hasta olup okula gidemiyorsa, okulu telefonla ve yazılı olarak bilgilendirin.
Daha fazla bilgi için lütfen okulunuzla iletişime geçin ve/veya okulunuzun ana sayfasında daha fazla bilgi
edinin.
Öğrenme teklifleri
Her gün 1.-12. sınıflar için farklı konularda ve derslerde yeni öğrenme fırsatları:
Schooltogo
1.-4. Sınıflar için farklı konular ve derslerde öğrenme fırsatları:
Hamsterkiste

Genel Eğitim / Arama Sayfaları
Fare ile gösteri: Karahindiba üzerine gerçek bir hikaye (film)
Sendung mit der Maus
Blinde Kuh adlı arama sayfası çocuklara İnternet'e kolay erişimi sağlar. Bu sayfa çocukları yönlendirir ve
çocuklar için uygun web siteleri bulmaya yardımcı olur.
Suchmaschine Blinde Kuh

WDR Müzik Teklifleri
Burada çocuklar farklı müzik tarzlarını keşfederler ve WDR topluluğunun müzisyenleri ile oyun olarak beste
yapmayı öğrenebilirler. Ayrıca oyunlar, bir bulmaca ve WDR Senfoni Orkestrası hakkında birçok ilginç bilgi
var. Fare elbette dahildir.
Klangkiste
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5. Dil, Meslek ve İş
Dil Kurslarının Devam Ettirilmesi
Genel eğitim okulları faaliyetlerini kısmen yeniden başlatabilmiştir. Bu durum dil okulları için geçerli değildir.
Entegrasyon ve meslek kurslarının ne zaman yeniden başlayacağı henüz belli değil. Sadece ara verilen dil
kurslarına online olarak devam edilebilir, bu konuda son bültenimizde bilgi verdik.

Göç ve Entegrasyon Departmanı için Önemli Yardım Hattı
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? Aşağıdaki bağlantıyı veya QR kodunu kullanarak daha önceki
sayıları, diğer dilleri ve bilgileri bulabilirsiniz:
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen

5

