11. май 2020

Ресорт актуално
Издание номер 7
Брошура на ресорта за интеграция и миграция

Скъпи читатели,
през последната седмица имаше промени и разхлабване на ограниченията относно Коронавируса.
Какви последствия има това върху живота ни в град Вупертал ще научите в брой номер 7. Остава в
сила да се спазват хигиенните навици и дистанция между хората. Всички ние сме отговорни и заради
това е важно да пазим не само нас, но и всички останали.

1. Обща информация
Нови правила в гр. Вупертал
На 6. май бяха взети нови решения от федералното правителсто за овладяване на ситуацията. Тези
нови правила ще ги намерите тук долу:
Правила за поведение и забраната на контакт с други лица
От 11. Май 2020 имат право две семейства или домакинства да се срещат на открито. Трябва да се
спазва дистанцията от 1,5 и има определени места, където задължително трябва да се носят маскипри пазаруване или в автобуса.
Постепенно отваряне
На много места ще отварят постепенно врати. За тази цел обаче са нужни нови планове и идеий за
спазването на хигиенние условия и всички нови взети правила трябва да се спазват.
Тук долу има няколко примера:
 От 11 май отварят всички магазини.
 Също така отварят ресторанти и места за бързо хранене на 11.05.
 Схортуването на открито е позволено, но без контакт.
 От 11 май по-вече деца тръгват на училище отново, но за това ще намерите информация под
номер 4 в брошурата.
 Институции като например езикови училища също отварят на 11 май.
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От 10. май е позволено посещението в старчески домове.

Всичко това ще прочете под строги правила. Кои са тези правила и какво още се променя ще научите
на официалната страница на град Вупертал:
Stufenweise Öffnung

Информирайте се редовно в интернет на страницата на града. Там ще намерите съвети за поведение
на открито и новите законови поредби:
Stadt Wuppertal

2. Информация за новодошли, семейства и бежанци
Коронавирус
Редица актуални новини за пандемията и за това как да се препазим ще намерите тук долу:
Infektionsschutz
Integrationsbeauftragte
Bundesgesundheitsministerium

Консултирайте се на различни езици в ресорта за интеграция
Свържете се с нашия тел. номер има специален хотлайн на различни езици към
комуналния център:
Между 09:00 – 15:00 часа
Тел.: 0202 563 4005

3. Информация за родителите и децата
Площадките са отново отворени- градът предлага много по-вече!
От 07. май площадките за игра са отново отворени! Това е страхотна новина за родителите и децата!
Трябва да се спазват поредбите относно хигиената и дистанцията. Родителите са отговорни за това.
Ако площадките са препълнени имаме предложения за Вас в нашия град, където може да се
поразходите с деца или без деца:
На Rutenbecker Weg има много поляни. Ако сте пеша, имате възможност да направите разходка до
Müngstener Brücke.
Rutenbecker Weg
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След зоопарка идва Sambatrasse, това е път за пешеходци и колоездачи. В гората около Sambatrasse
можете да играете и до Königshöhe да се разходите.
Zugang Sambatrasse
По следната улица Nützenberger Straße ще достигнете до Kaiserhöhe. Там също ще откриете поляни и
проходими пътища, подходящи за отдих из природата.
Kaiserhöhe
Точно на Robert-Daum-Platz е Deweerthsche Garten разхоложен. Тука могат малки деца да играят
и да карат колела или ролери без да са обезпокоявани от коли.
Deweerthscher Garten
Между August-Jung-Weg и Kruppstraße има малка горичка, в която се намира малка детска
градина. Тука могат децата да намерят приятелчета също така има масички за пикник и пейка за
сядане, а Вие какво още открихте?
Waldstück am Katernberg
На Mirker Hain може също да си направите разходка и да поиграете. Ако сте с автобуса можете от
Westfalenweg надолу по Kohlstraße да се спуснете.
Mirker Hain
От следната спирка Landgericht по улицата нагоре die Bendahler Straße, ще откриете горичка и
много поляни и езеро дори и ще стигнете до den Kothener Wald и можете там също да подишате чист
въздух.
Wald an der Bendahler Straße
На Gelpetal има възможност за дълги и кратки обиколки. Тука също можете да играете и да
прекарате време навън!
Gelpetal
На поляната точно срещу vom Gartenhallenbad Cronenberg можете алпаки да посетите!
Alpakawiese
От Toelleturm ще стигнете до този парк Vorwerkpark и до Murmelbachtal. Тука е чудестно при
хубаво време и има чист въздух!
Toelleturm und Murmelbachtal
В този парк Nordpark можете да давате храна на сърни и елени. Не само места за игри и
подходящи проходими пътища, но и страхотна панорамна гледка ще намерите тук над града.
Nordpark mit Wildgehege
In den Dolinen има възможност за катерени и рампи за колоездачите!
Dolinen
Зад този басейн наименуван Mählersbeck нагоре по планината като подминете тенис сдружението
ще откриете места за игри и приятни разходки.
Wald und Wiesen Nächstebreck
Много други паркове и предложения ще намерите на страницата ни. Приятно изкарване!
Grünes Wuppertal
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4. Информация за родители и деца в училищна възраст
Скъпи родители- важна информация за родители, семейства и деца
Правителството има за цел да отвори училището постепенно преди настъпването на лятната
ваканация. Не всички деца могат заедно да посещават училище. Часовете се провеждат под стриктен
контрол. Учениците ще могат само в определени дни през седмицата или само един ден на малки
групи за някалко часа да влязат в класната стая. През следващите дни ще останат вкъщи и ще учат
електронно. Информация относно това кога започва учибният процес ще вамелите на интернет
страницата на училището или от класните ръководители. Все още няма конкретен план, моля да се
информирате редовно по медиите и да поддържате връзка с училището на детето.
На път към училище е задължително носенето на маска, освен това извън класната стая също трябва
да се носят маски. По време на междучасието то трябва да спазва дистанция между съучениците си,
дори ако това е трудно, моля да го информирате добре.
Министърът на образованието за нашата провинция , г-жа Gebauer, се обръща официално към
всички родители на дацата в училищна възраст и може да го прочете тук :
Schulministerium

Сборни групи в училищата:
От 30.4.2020 могат по-вече родители например тези, които самостоятелно се грижат за дете да се
възползват от сборните групи. Информирайте се на интернет страницата на училището там
обикновено се намира един формуляр, който трябва да се попълни, и да се даде в самото училище.
По-подробна информация за професиите, който са от голямо значение за системата и за сборните
групи ще намерите тук долу:
Informationen zur Notbetreuung

Образователни предложения

Образователната апликация за сматфон, таблет и компютър съдържа задачи от 1 до 10 клас.
Anton-App
Издателство Schubert предлага онлайн упражнения и задачи в сферата на чуждите езици тоест на
немския на различни нива.
Aufgaben und Übungen
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Търсачка
Онлайн лексикон за деца. Ако иска вашето дете да научи по-вече за дадено понятие, животно,
държава или известна личност, тогава нека само с една дума да напише в търсачката и веднага ще
получи нужната информация.
Klexikon
Музикални предложения на WDR
Мишлето отива на концерт и ще посети симфоничния оркестър на WDR. То иска да научи много
нови неща и да слуша познати и известни песни.
Orchester und Chor
Предложение за учителите в училищата:
Един нов проект предлага обучение

и

развиетие

за

учениците

и

учителите

Филмите могат да се използват като училищен материал и да помогнат в процеса на развитие. Така
може и да се използва електронното обучение. Филмите са на тема медиина консумация,
сексуалност, насилие или сексуално насилие, зависимост, на психо-социална тематика,здраве и
заболявания, смърт, дискриминация, околна среда и политическо образование. Филмите са
изработени професионално и са с цел обяснение и разяснение по-важни теми и могат да се
използват като учебен материал. Филмите имат FSK-достъп и FSK 0 или FSK 12. Информация има тук
долу:
Medienprojekt

5. Език, професия и работа
Пари за съкратено време
Много хора са засегнати от кризата и работят на съкратено работно време. На 22 април бе взето
решение за увеличаването на парите на хората, работещи на съкратено време - увеличението зависи
от продължителността на работата и е максимално до края на годината в сила. Кликнете тук долу с
мишката за по-вече информация:
Informationen zur Kurzarbeit

Развитието на работния пазар-подобрете си шансовете чрез добър немски език
Заради кризата се покачва броят на безработните и местата за работа намаляват. Сега е по-важно от
всякога да се владее немският език: не само говоримо, но и писмено. Ако искате да започнете с
дадено обучение или искате да си намерите работа с бъдеще е желателно да го владеете езика на
добро ниво.
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Дигитални предложения
Безплатната програма за изучаване на език на градскта библиотека „Rosetta Stone“ я бяхме
представили в предния брой. Тук долу ще намерите редица други дигитални оферти:
Stadtbibliothek
Важни тел. номера на ресорта за миграция и интеграция
Тел. номера на различни езици
Между 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
Финансова помощ
Тел: 0202 563 4343
Имейл: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Изпуснали сте предни издания? Стари издания, издания на други езици и още
много по-вече информация ще намерите на линка или на QR-кода
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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