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Ressort Aktuell
ر
النشة رقم6 :
ر
النشة اإلخبارية الصادرة عن قسم الهجرة واالندماج ف فوبرتال

أعزائنا القراء:

نود أن نبقيكم ف هذا العدد أيضا عىل علم بآخر التطورات .سوف تجدون من بي العديد من المور ف هذه ر
النشة اإلخبارية
ي
ي
الواف  ،والمعلومات الحالية من مكتب الهجرة ومواضيع المدرسة والرعاية النهارية
قناع
ال
تداء
ر
با
ام
االلت
لمحة عامة عن
ي
لألطفال .أبقوا كالسابق عىل مسافة المان واهتموا بأنفسكم!

 .1معلومات عامة
واجب ارتداء القناع ف فوبرتال
ه االستثناءات
الواف يف فوبرتال .يوضح لكم الجدول
منذ  27نيسان  2020يجب وضع القناع
التال مكان ارتداء القناع وما ي
ي
ي
المتوفرة .وعوضا عن القناع يمكن استخدام وشاح أو قطعة قماش أمام الوجه أيضا كحماية للفم والنف.

يجب ارتداء القناع هنا
•
•
•
•
•
•
•
•

يف المحالت التجارية
يف السواق السبوعية
عند إحضار الطعام ر
والشاب من المطاعم
يف مراكز ومنافذ التسوق والمرافق المماثلة
يف صاالت العرض و البيع للحرف وجميع
مقدم الخدمات
ي
ومقدم
الحرفيي
و
الزبون
بي
عند التواصل
ي
الخدمات
يف العيادات الطبية وجميع مرافق الرعاية
الصحية المماثلة
يف الحافالت والقطارات

استثناءات
•
•
•

الواف عند وجود مواعيد يف مركز الهجرة واإلندماج.
يجب أيضا ارتداء القناع
ي
1

الناس الذين تحميهم مسافة المان.
الشخاص الذين ال يستطيعون ارتداء قناع
لسباب طبية أو بسبب إعاقة عقلية أو ذهنية
الطفال الذين لم يلتحقوا بالمدرسة بعد.

كورونا
ً
ً
يقدم لكم راديو كوسمو يوميا وبتسع لغات آخر مستجدات أزمة عدوى كورونا.
مساء عن طريق االنتنت
ابتداء من الساعة ٦
ً
مساء عىل راديو يف دي آر عىل التدد  .١٠٣،٣رابط الراديو:
ومن الساعة ٨
Cosmoradio

يمكنكم العثور عىل معلومات بلغات مختلفة حول قواعد النظافة ولماذا الحفاظ عىل المسافة المان الخاصة بكم مهمة جدا
التال:
عىل الرابط
ي
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

يرج اإلطالع يوميا عىل الصفحة الرئيسية لمدينة فوبرتال وأخذ المعلومات منها .ستجدون هناك معلومات عن التدابت
ى
السلوكية واللوائح القانونية:
www.wuppertal.de

الجداول الزمنية ومواعيد الحافالت ف فوبرتال
ستفتح المدارس تدريجيا يف السابيع القادمة .ووفقا لذلك يتم اآلن تغيت الجداول الزمنية للحافالت .يمكنكم العثور عىل مزيد
الواف يف الحافالت والقطار المعلق  ،وحول الجداول الزمنية الجديدة داخل فوبرتال
من المعلومات حول االلتام بوضع القناع
ي
التال:
تحت الرابط
ي
Mundschutzpflicht und Bus-Fahrpläne in Wuppertal

دائرة الهجرة فوبرتال
ال تزال دائرة الهجرة يف فوبرتال غت قادرة عىل إصدار المواعيد المنتظمة بسبب الزمة الحالية .أما يف حاالت الطوارئ  ،يمكنكم
ون أو اإلتصال برقم الهاتف أدناه:
إرسال بريد إلكت ي
رقم الهاتف0202 563 4003 :
البريد اإللكترونيNotfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de :

ً
التيد من دائرة الهجرة يف
إبتداء من يوم الثالثاء  ٥أيار  ، ٢٠٢٠ستتلق مجموعة محدودة من الشخاص مواعيد عن طريق ى
فوبرتال .بدون هذه الدعوة  ،ال يمكن الدخول إل الدائرة.
مع الخذ بالعلم أن إرتداء القناع هنا هو واجب.
ون أو الهاتف.
سيتم إلغاء المواعيد لشهر أيار من قبل دائرة الجانب يف اليام القليلة المقبلة عن طريق ى
التيد اإللكت ي
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 .2معلومات للمهاجرين والالجئي واألرس (الجدد)
برنامج  SeeleFonلالجئي
التنامج إذا كانت هناك حاجة
يمكن لالجئي  -أو أقارب هم – التواصل باللغة اللمانية أواإلنجلتية أوالفرنسية أوالعربية مع هذا ى
اع ثقافة الشخص المتصل وإذا أمكن سيتم التواصل بلغته.
واضحة ومحددة للرعاية النفسية الصحية يف ألمانيا .هذا ى
التنامج ير ي
ً
ً
ً
ه :أيام االثني والثالثاء والربعاء من الساعة  ١٠صباحا حت  ١٢مساء ومن  ٢مساء إل  ٣مساء ،
أوقات اإلتصال ي
هاتف022871002425 :
Seelefon

قواميس وبرامج مساعدة لل رتجمة
التطبيق اآلن هو عبارة عن قاعدة بيانات ضخمة مزودة بالعديد من الجمل المفيدة الت يمكن عرضها جنبا إل جنب ر
بأكت من
ي
ي
 50لغة:
Refugeephrasebook

حوال  150مصطلحا بست لغات:
اآلن عىل
يحتوي التطبيق ي
ي
Deutsch für Flüchtlinge

 .3معلومات آلباء األطفال الذين رتتاوح أعمارهم بي  0و  6سنوات
رعاية األطفال
كما سبق ال يمكن لجميع الطفال الذهاب إل دور الحضانة أو أية دور رعاية نهارية أخرى .ولكن تم توسعة قدرة اإلستيعاب
للحاالت الطارئة .يسمح لآلباء التالية بإرسال أبنائهم للرعاية:
•

عندما يعمل أحد الوالدين يف مجال له صلة خاصة بحالة الوباء .يمكنك التعرف عىل هذه المجاالت هنا:
Tätigkeitsbereiche für Notfallbetreuung

•
•

الب أو الم ممن يعمل ويعيل أرسته وحيدا.
الجامع.
المدرس أو
الب أو الم ممن يعيل أرسته وحيدا ويستعد للتحضت المتحانات التعليم
ي
ي

يف جميع الحاالت السابقة تحتاجون إل شهادة إثبات من صاحب العمل وكذلك يجب تنسيق الرعاية مع مركز الحضانة أو
يرج التعامل مع هذه التابت الوقائية بمسؤولية  ،لنها يف النهاية تجنب خطر العدوى.
الرعاية النهارية الخاصة بطفلك .ى

مقاطع فيديو تفاعلية
يف هذا الوقت العصيب غالبا ما يكون إنتقاء عروض وسائل اإلعالم الهادفة والمجدية ليس بالمر السهل .لذلك لدينا لكم
نصيحة ،فقد قمنا بتجميع مقاطع فيديو مالئمة لعمر الطفال من سالسل تلفزيونية شهتة .استمتعوا!
Mitmach-Videos
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 .4معلومات لآلباء واألمهات ممن لديهم أطفال ف سن المدرسة
أعزائنا اآلباء  -معلومات مهمة للطالب وأولياء األمور والعائالت ف فوبرتال
ر
العارس ممن لديهم امتحانات نهائية للعودة إل
اضطر بعض الطالب منذ  ٢٣نيسان والذين يتواجدون يف العام الدراس
المدرسة .أما جميع الطالب اآلخرين فال يزالون يف المتل ويتم تكليفهم بمهامهم.
من المقرر أن يستأنف تالميذ الصف الرابع من المدرسة االبتدائية والصفوف (التاسع والثان ر
عش من المدارس الثانوية و
ر
اس القادم بتاري خ  ٤أيار مدارسهم مجددا.
التاسع والعارس من المدارس المهنية) الذين سيجرون امتحانات يف العام الدر ي
ام
لقد تم العمل بقانون وجب ارتداء القناع يف والية شمال الراين فيسفاليا بتاري خ  ٢٧نيسان ،ى
يرج مالحظة أن هذا المر إلز ي
أيضا لألطفال ف وسائل النقل العام يف الطريق إل المدرسة.
يرج إخبار
إذا كان طفلكم من المعرضي للخطر  ،فقرروا أنتم ما إذا كان طفلكم سيبق يف المتل أو أن يذهب إل المدرسة .ى
المدرسة هاتفيا أو كتابيا.
يرج االتصال بمدرستك أو زيارة الصفحة الرئيسية للمدرسة عىل اإلنتنت.
لمزيد من المعلومات ى

المعلومات الحالية
فرص وعروض للتعلم
عروض تعليم جديدة يوميا للصفوف  ١٢-١حول مواضيع ومواد مدرسية مختلفة:
Schooltogo

عروض التعلم للصفوف  ٤-١حول مواضيع ومواد مدرسية مختلفة (منصة التعلم):
Hamsterkiste

ر
والوثائق /محركات البحث
التعليم العام
برنامج مع الفأر :قصة واقعية (فيلم) عن الهندباء
Sendung mit der Maus

التال لألطفال سهولة الوصول إل اإلنتنت .ويوفر التوجيه ويجعل من الممكن العثور عىل مواقع الويب
يوفر محرك البحث
ي
المناسبة لألطفال.
Suchmaschine Blinde Kuh

عروض موسيقية WDR
موسيقت الفرقة المختصة .هناك أيضا ألعاب
يكتشف الطفال هنا أنماطا موسيقية مختلفة ويمكنهم تعلم التأليف الممتع مع
ي
واختبارات والعديد من المعلومات حول االوركستا والسمفونيات ال يت تستحق التعلم.
Klangkiste
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 .5اللغة والمهنة والعمل
استئناف دورات اللغة
جزن .ولكن هذا اإلجراء ال ينطبق عىل مدارس اللغات .وال
لقد استطاعت مدارس التعليم العام االستئناف بالعمل مجددا بشكل
ي
يزال من غت الواضح مت ستبدأ دورات اللغة والدورات التدريبية المهنية مرة أخرى .أما دورات اللغة ال يت تم إيقافها بسبب أزمة
عت اإلنتنت  ،وقد أبلغنا عن ذلك يف رسالتنا اإلخبارية السابقة.
كورونا فيمكن متابعتها فقط كدورات إفتاضية ى

أرقام الخطوط الساخنة المهمة لقسم الهجرة واالندماج
خط هاتق متعدد اللغات مركز اإلندماج
ً
ر
صباحا حت الساعة  3مساء
يمكن الوصول إليها من الساعة 9
هاتف02025634005 :
ر
اإللكتونintegration@stadt.wuppertal.de:
التيد
ر
مكتب الهجرة
هاتف0202 563 4003:
ر
اإللكتونNotfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de:
التيد
ر
المساعدة المالية
هاتف0202 563 4343:
ر
اإللكتون204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de:
التيد
ر

النشات السابقة ؟ للوصول للمعلومات وا ر
هل فاتتكم ر
لنشات السابقة واللغات األخرى:
ليس عليك سوى النقر عىل الرابط المعت أو مسح رمز االستجابة الشيعة( كيو آر) :
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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