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نشرة دورية اخبارية صادرة عن مركز الهجرة واالندماج في فوبرتال

أعزائي القراء
في األسبوع الماضي  ،تقرر تخفيف العديد من القيود المتعلقة بوباء كورونا .يمكنك معرفة ماذا يعني ذلك بالنسبة لفوبرتال في النشرة اإلخبارية
السابعة هذه التي بين يديك .ومع ذلك  ،ال يزال من المهم االنتباه إلى القواعد الصحية المتبعة بخصوص النظافة والحفاظ على مسافة األمان .نحن
جميعًا مسؤولون هنا  -لذا يرجى االستمرار في الحفاظ على المسافة المطلوبة والعناية بنفسك وبمحيطك االجتماعي.

.1معلومات عامة
قواعد جديدة يتوجب التقيد بها في فوبرتال أيضا
في السادس من أيار ،نشرت الحكومة األلمانية لوائح جديدة حول كيفية التعامل مع الوضع الوبائي .تنطبق هذه اللوائح أيضًا على فوبرتال:

قواعد العالقات االجتماعية ومنع التواصل
اعتبارًا من  11أيار  ، 2020يمكن ألفراد من عائلتين االجتماع في األماكن العامة .يجب الحفاظ على مسافة  1.5متر .يتوجب ارتداء القناع
الواقي في حاالت معينة ،على سبيل المثال عند التسوق أو في الحافلة  ،الباص.

خطوات تدريجية باتجاه االنفتاح
ستكون هناك خطوات تدريجية باتجاه العودة الى الحياة الطبيعية ،في العديد من المجاالت خالل األيام القليلة القادمة .للقيام بذلك  ،يجب أن تلتزم
المنشآت باتباع قواعد النظافة والتأكد من مراعاة القواعد المعمول بها
لقد أدرجنا بعض األمثلة هنا:
بدءا من  11أيار  ،يمكن فتح جميع المحالت التجارية مرة أخرى
يمكن إعادة فتح محالت الوجبات الخفيفة والمطاعم اعتبارا من  11أيار
يسمح بالرياضة مرة أخرى في الهواء الطلق دون اتصال مع اآلخرين
ابتدا ًًء من  11أيار  ،يمكن أن يذهب المزيد من األطفال إلى المدرسة مرة أخرى .يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في
البند الرابع من هذه النشرة اإلخبارية
يجوز إعادة فتح المؤسسات التعليمية مثل مدارس تعليم اللغة اعتبارًا من  11مايو
ابتدا ًًء من  10أيار  ،من الممكن زيارة دور رعاية المسنين مرة أخرى
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هناك بالطبع متطلبات صارمة لجميع هذه اللوائح .يمكنك معرفة ما هيتها و التغييرات التي طرأت عليها من خالل االطالع على الصفحة
الرئيسية لمدينة فوبرتال:
Stufenweise Öffnung
يرجى االطالع يوميًا على الصفحة الرئيسية لمدينة فوبرتال .هناك ستجد المزيد من المعلومات حول التدابير السلوكية واللوائح القانونية:
Stadt Wuppertal

.1معلومات عامة للمهاجرين الجدد ،للالجئين والعائالت
كورونا
يمكن الحصول على معلومات مفصلة حول أزمة كورونا وتدابير الحماية المرتبطة بها على الروابط التالية:
Infektionsschutz
Integrationsbeauftragte
Bundesgesundheitsministerium

التواصل بلغات متعددة في بيت االندماج
Haus der Integration
يمكنك التواصل معنا عبر الخط الساخن متعدد اللغات لمركز االندماج وفق ما يلي:
صباحا حتى الساعة  3مسا ًًء
اعتبارا من الساعة 9
ً
هاتف 02025634005

.3معلومات لكل األهالي و األطفال
أصبحت مالعب األطفال مفتوحة مرة أخرى  -لكن فوبرتال تقدم الكثير
تم إعادة فتح مالعب األطفال في فوبرتال منذ يوم الخميس  7أيار! هذه أخبار رائعة لكثير من األطفال واآلباء! عالوة على ذلك  ،يجب مراعاة
قواعد المسافة والنظافة .األهل هم مسؤولون عن ذلك .قد تكون مالعب األطفال مزدحمة ،لذلك ننصحك بالتجول في مدينتنا الخضراء سواء مع
أو بدون أطفال  ،والقيام بالتنزه والمشي على األقدام واللعب والمرح.
هناك العديد من المروج في روتنبيكر فيغ  .من يود يستطيع السير على األقدام في طريق خالية من السيارات حتى جسر موغستيرن
Rutenbecker Weg
قم بالمرور من حديقة الحيوانات وانتقل الى سامبا تيراسه ،وهو ممر ممهد وطريق للدراجات .يمكنك أيضًا اللعب في الغابة حول سامبا تيراسه
والمشي لمسافات طويلة إلى كونيغسهوه
Zugang Sambatrasse
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يمكن الوصول الى كايسر هوهه عبر نوتسنبيرغر شتراسه
هناك مروج ومسارات مناسبة للمشي لمسافات طويلة مع األطفال
Kaiserhöhe

تقع حديقة ديفيرتير في موقع مركزي في روبرت دام بالتز
هنا  ،يمكن لألطفال الصغار بشكل خاص اللعب بدون مرور السيارات ،ويمكن ركوب الدراجات الصغيرة أو السكوتر أو العجالت.
Deweerthscher Garten

هناك قطعة صغيرة من الغابات بين أغسطس-يونغ-فيغ و كروبشتراسه  ،والتي تستخدم أيضا لرعاية األطفال
WaldKiTa
هنا يمكن لألطفال االستفادة من أماكن اللعب ،ومن أماكن تناول الطعام  ،وبوضع مقعد في وسط الغابة  ،ماذا يمكنك أن تجد أيضا؟
Waldstück am Katernberg

يمكنك المشي واللعب في ميركرهاين .إذا كنت مسافرًا بالحافلة -الباص  ،يمكنك على سبيل المثال نزهة من فيستفالن في غالى كولشتراسه.
كما يمكنك اللعب بمتعة كبيرة في فوغلزانباخ.
Mirker Hain

اذا صعد المرء من الندغريشت باتجاه بندالرشتراسه ،فهناك منطقة غابات كبيرة مع جدول وبحيرة ومروج يمكن من خاللها التنزه في غابة
كوتنر
Wald an der Bendahler Straße
في غيلبيتال ثمة فرص ال تحصى للقيام بمشاوير طويلة وقصيرة .كما يمكن اللعب بشكل رائع في الطبيعة.
Gelpetal
وفي مروج شريغ مقابل حديقة مسبح كورنبيرغ يمكن زيارة حيوانات األبكة
Alpakawiese
من تولتورم مرورا بفورفيركبارك وصوال الى وادي مورملباخ ،هنا يستطيع المرء وضع القدمين في مياه الجدول واالستمتاع بالطقس
الدافىء.
Toelleturm und Murmelbachtal

في الحديقة الشمالية  ،يمكنك إطعام الغزالن هناك .باإلضافة إلى مناطق اللعب الرائعة ومسارات المشي  ،يوجد أيضًا جسر للمراقبة مع
إطاللة رائعة على شرق فوبرتال
Nordpark mit Wildgehege

يوجد في أحواض المجاري الوديان الرائعة والمنحدرات الطبيعية لركوب الدراجات والتسلق والسحب
Dolinen
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خلف مسبح ميلرسبيك ،في الهواء الطلق ،أعلى التل الذي يسبق نادي التنس  ،توجد مناطق الغابات وميادين للمشي واللعب
Wald und Wiesen Nächstebreck
للمزيد من االرشادات والنصائح وعناوين الحدائق ،يمكنكم االطالع على الموقع الرسمي لمدينة فوبرتال .استمتعوا باالكتشاف.
Grünes Wuppertal

.2معلومات متعلقة بالعائالت التي لها أطفال في سن المدرسة
أعزائي األهل :معلومات قيمة للتالميذ والطالب ،لألهل والعائالت في فوبرتال
تهدف الحكومة الفدرالية إلى ضمان عودة جميع التالميذ إلى المدرسة خطوة بخطوة حتى العطلة الصيفية .ال يمكن لجميع األطفال الحضور
إلى المدرسة في نفس الوقت .الدروس ممكنة فقط بموجب قواعد صارمة .سيشارك التالميذ في دروس الصف (تعليمات الفصل الدراسي)
لبضع ساعات في مجموعات صغيرة في أيام قليلة أو حتى يوم واحد في األسبوع .سيستمر التعليم المنزلي في األيام األخرى .يمكنك كالعاد ًةً
العثور على معلومات حول موعد بدء صف طفلك على موقع مدرسة طفلك أو االتصال بمعلم الصف .ال يوجد جدول زمني محدد حتى اآلن
 ،يرجى متابعة آخر األخبار في وسائل اإلعالم والبقاء على اتصال مع مدرسة طفلك
األقنعة إلزامية في الطريق إلى المدرسة .في المدرسة  ،يجب أن يرتدي أطفالك قناعًا خارج الفصل الدراسي إذا تعذر الحفاظ على المسافة
الالزمة .من الضروري أن تؤكد لطفلك على أن يحافظ على بعده عن أصدقائه خالل فترة الراحة  ،حتى لو كان ذلك صعبًا
وقد أرسلت فراو غيباور ،وزيرة التعليم في والية فيستفاليا وشمال الراين ن ر ف ،رسالة مفتوحة الى أهالي جميع التالميذ .وترجمت
الرسالة ونشرت بلغات عديدة:
Schulministerium

الرعاية في حاالت الطوارئ في المدرسة
منذ  30نيسان  ، 2020يستطيع اآلباء االستفادة من خدمة الرعاية للحاالت الطارئة ،كما في حالة األم التي تربي أوالدها لوحدها أو األب
الذي يربي أوالده لوحده .يرجى االطالع على الصفحة الرسمية لمدرسة طفلك عبر االنترنيت  ،وعادة ما تكون هناك استمارة يجب عليك
ملؤها وتسليمها في المدرسة .يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المجموعات المهنية ذات الصلة واإلجابات على األسئلة المهمة
على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم في والية فستفاليا وشمال الراين ن ر ف :
Informationen zur Notbetreuung

عروض التعليم
يوفر تطبيق التعلم للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر مهام ووظائف للصفوف من  1إلى 10
Anton-App
تقدم دار نشر شوبرت بشكل أونالين مهام وتمارين على االنترنيت في مجال تعليم اللغة األلمانية كلغة أجنبية ،وفي مختلف المستويات:
Aufgaben und Übungen
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حصة درسية /محركات البحث
"الموسوعة عبر اإلنترنت" لألطفال :إذا كان طفلك يريد معرفة المزيد عن مصطلح أو دولة أو حيوان أو شخص معروف ،فما عليك سوى كتابة
كلمة أو عدة كلمات في حقل البحث وسيأتيك التوضيح
Klexikon

عروض  WDRالموسيقية
يمكن عن طريق االنترنيت زيارة مواقع حفل أوركسترا ف د ر السيمفونية .والتعرف على أشياء مثيرة لالهتمام واالستماع إلى أغان معروفة

Orchester und Chor
عرض للمعلمين في المدارس:
يقدم مشروع فوبرتال اإلعالمي تعلي ًما رقميًا للتالميذ من خالل اإلرسال المتعدد
يمكن استخدام األفالم كمواد تعليمية في دورة رقمية .وهذا يعني أنه يمكن استخدامها على اإلنترنت فورًا للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بُعد.
الموضوعات الرئيسية لألفالم هي استخدام وسائل اإلعالم  ،والجندر /الجنس  ،والعنف والعنف الجنسي  ،واإلدمان  ،و الجوانب النفسية
االجتماعية  ،والصحة  /المرض  ،والموت  ،والروح  ،واإلدماج  ،والتمييز  ،والثقافات  ،وكذلك التعليم البيئي والسياسي .تم إنتاج األفالم
المصممة باحتراف من قبل صانعي األفالم الشباب وذوي الخبرة كأدوات ومواد تعليمية .تحتوي األفالم على موافقات
 FSK 12.أو FSK FSK 0
المعلومات متاحة على الرابط التالي:
Medienprojekt

.5اللغة ،المهنة والعمل
بدل العمل لوقت قصير
بسبب أزمة فيروس كورونا  ،يتأثر الماليين من الموظفين من ذوي العمل لوقت قصير .وقد وافقت الحكومة الفيدرالية في  22نيسان  2020على
زيادة في استحقاقات العمل لوقت قصير ،وتعتمد الزيادة على مدة العمل لوقت قصير و المرتبطة بمسألة الجائحة التي قد تمتد على األكثر حتى
نهاية العام .يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول الموضوع في الرابط التالي:
Informationen zur Kurzarbeit

التطوير في سوق العمل  -تحسين فرص العمل من خالل تعلم اللغة األلمانية
نتيجة ألزمة كورونا  ،تتزايد البطالة وتنخفض الوظائف .من المهم اآلن إتقان اللغة األلمانية :ليس فقط تحدثا  ،وانما كتابة أيضا .إذا كنت ترغب
في الحصول على دورة تدريب مهني  ،ولكن أيضًا إذا كنت تبحث عن وظيفة في المستقبل  ،فمن المهم أن تكون لديك مهارات لغوية جيدة
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عروض اللغة الرقمية
لقد أشرنا إلى برنامج تعلم اللغة المجاني لمكتبة المدينة ويسمى
""Rosetta Stone
وقد تطرقنا له في الرسائل اإلخبارية األخيرة .وستجد هنا جميع العروض الرقمية لمكتبة المدينة:
Stadtbibliothek

أرقام الخطوط الساخنة المهمة لقسم الهجرة واالندماج
هاتف مركز االندماج المحلي بلغات مختلفة
يمكن االتصال من التاسعة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر
رقم الهاتف0202 563 4005 :
األلكتروني :العنوانintegration@stadt.wuppertal.de
دائرة شؤون األجانب Ausländerbehörde -
رقم الهاتف0202 563 4003 :
األلكتروني :العنوانNotfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
قسم المعونات االجتماعية Wirtschaftliche Hilfen -
رقم الهاتف0202 563 4343 :
العنوان األلكتروني204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de :

هل فاتكم االطالع على النشرات االخبارية؟ يمكنكم االطالع على النشرات االخبارية السابقة ،وعلى مزيد من
المعلومات االضافية من خالل الرابط التالي:
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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