11. Mai 2020

Ressort Aktuell
Ediția a 7-a
Scrisoare informativa a departametului pentru imigrare si integrare din
Wuppertal

Stimați cititori,
Săptămâna trecută, s-au luat multe decizii referitoare la diminuarea restricțiilor asupra pandemiei
coronale. Ce semnificații au acestea pentru viața dvs. în Wuppertal, cititi în cel de-al șaptelea Buletin
Informativ. Este încă important să se acorde în continuare atenție regulilor de igienă și de pastrare a
distanței. Aici suntem cu toții responsabili - așa că vă rugăm să păstrați distanța și să aveți grijă de dvs. și de
semenii voștri.

1. Informații generale
Noi reglementări si în Wuppertal
Pe 6 mai, guvernul german a publicat noi reglementări cu privire la modul de abordare a situației
pandemice. Aceste reglementări se aplică și pentru Wuppertal:
Începând cu 11 mai 2020, se permite întâlnirea în spațiul public membrilor a două gospodării. Trebuie
totuși menținută o distanță de 1,5 metri și în anumite zone, de ex. la cumpărături sau în autobuz, trebuie sa
purtați o mască.
Redeschideri treptate
În următoarele zile se vor deschide treptat mai multe domenii. Pentru a face acest lucru, instituțiile trebuie
să aibă un concept de igienă și să se asigure că se respectă si aplica regulile.
Câteva exemple:
• Începând cu 11 mai toate magazinele au voie să se deschidă din nou.
• Imbisurile și restaurantele, de asemenea se vor redeschide începând cu 11 mai.
• Sportul este din nou permis în aer liber si fără contact.
• Din 11 mai, unii copii pot merge din nou la școală. Mai multe informații despre acest lucru puteți găsi la
punctul 4 al Buletinului.
• Instituțiile de învățământ, cum ar fi școlile de limbi, se vor redeschide începând cu 11 mai.
• Din 10 mai, sunt din nou permise vizitele la Caminele de Batrâni.
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Pentru toate aceste reglementări există, desigur, cerințe stricte. Puteți afla care sunt acestea și ce se
schimbă în continuare pe pagina principală al orașului Wuppertal:
Stufenweise Öffnung

Vă rugăm să vă informați zilnic pe pagina principală al orașului Wuppertal. Aici veți găsi informații
suplimentare despre măsurile de comportament și reglementările legale:
Stadt Wuppertal

1. Informații pentru imigranți (noi), refugiați și familii
Corona
Mai multe informații actuale despre criza Corona și măsurile de protecție asociate acesteia pot fi găsite în
următoarele link-uri:
Infektionsschutz
Integrationsbeauftragte
Sprijin în mai multe limbi primiti la „Casa de Intergrari“ (Haus der Integration)

Ne gasiti prin intermediul liniei telefonice municipale multilingve
Centrul de integrare după cum urmează:
Accesibil între orele 09:00 – 15:00
Telefon: 0202 563 4005

1. Informații pentru părinți și copii
Se redeschid locurile de joacă - dar Wuppertal vă oferă mai multe!!
Începând de joi, 7 mai, s-au redeschis locurile de joacă în Wuppertal ! Aceasta este o veste minunată pentru
mulți copii și părinți! Dealtfel, trebuie respectate regulile de distanță și igienă. Părinții sunt responsabili
pentru acest lucru. Dacă este prea aglomerat pe locurile de joacă, am adunat pentru dvs. câteva sfaturi/
idei (secrete) unde vă puteți plimba, distra sau juca cu (și fără) copii în orașul nostru verde:
Am Rutenbecker Weg există multe pajiști. Dacă preferați mersul pe jos, de aici puteți face excursii fără
mașină până la Podul Müngsten.
Rutenbecker Weg
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Daca treceți de grădina zoologică și mergeți catre Sambatrasse, dați de o potecă asfaltată și o pistă pentru
biciclete. De asemenea, în pădurea din jurul Sambatrassei va puteți juca cu copii sau puteti face o drumeție
spre Königshöhe.
Zugang Sambatrasse
La Kaiserhöhe se poate ajunge prin Nützenberger Straße. Acolo există pajiști și poteci potrivite pentru
drumeții mici cu copii.
Kaiserhöhe
Deweerthsche Garten este situat central la Robert-Daum-Platz. Aici se pot juca în special copiii mici, fără
mașini și pot merge pe biciclete mici, scutere sau biciclete de echilibru.
Deweerthscher Garten
Între August-Jung-Weg și Kruppstraße, există o porțiune mică de pădure care este folosită și de gradinița
WaldKiTa. Aici copiii pot descoperi urmele de joacă ale altor copii - locuri de mâncare, și o bancă în
mijlocul pădurii. Ce mai găsești acolo?
Waldstück am Katernberg

De asemenea puteți merge și lăsa copii sa se joace la Mirker Hain. Dacă călătoriți cu autobuzul, puteți, de
ex. Face o drumeție în jos de la Westfalenweg către Kohlstraße. Acolo se pot copii juca minunat la
Vogelsangbach!
Mirker Hain
Dacă urcați pe Bendahler Straße de la Judecătoria de district in sus, există o zonă de pădure mare, cu un
pârâu, lac și pajiști, de unde puteți merge si înspre pădurea Kothener.
Wald an der Bendahler Straße
În Gelpetal există nenumărate oportunități pentru plimbări mai lungi și mai scurte. Si aici se pot juca
copii la lac.
Gelpetal
În diagonală, vizavid de piscina interioară din Cronenberg puteți vizita pe pajiște animaelele alpaca.
Alpakawiese
De la Toelleturm se poate ajunge la Vorwerkpark și în valea Murmelbach. Aici pe vreme frumoasă aveți
posibilitatea să vă răcoriți cu picioarele în pârâu!
Toelleturm und Murmelbachtal
În rezervația din parcul de nord se pot hrăni căprioarele. Pe lângă locurile de joacă minunate și potecile
pentru plimbări, există și un pod de observație, cu o vedere excelentă asupra estului Wuppertalului.
Nordpark mit Wildgehege
In den Dolinen- sunt chei grozave și rampe naturale pentru mersul cu bicicleta, alpinism si drumetii!
Dolinen
În spatele piscinei în aer liber Mählersbeck, aflată pe deal, lângă clubul de tenis, există zone de pădure și
câmp pentru plimbare și joacă.
Wald und Wiesen Nächstebreck
Pe site-ul/paginile de internet ale orașului Wuppertal găsiți mai multe parcuri și idei.
Distrați-vă descoperindu-le!
Grünes Wuppertal
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1. Informații pentru părinții cu copii școlari
Dragi părinți - informații importante pentru elevi, părinți și familii din Wuppertal
Guvernul dorește să se asigure că toți elevii vor putea merge treptat la școală până la vacanța de vară. Nu
toți copiii pot merge la școală în același timp. Cursurile sunt posibile numai în conformitate cu reguli stricte.
Elevii vor participa la ore în clasă (prezența) timp de câteva ore, în grupuri mici, doar câteva zile sau chiar o
zi pe săptămână. Cursurile de acasă vor continua și în celelalte zile. De obicei, puteți găsi informații despre
momentul în care încep cursurile copilului dvs. pe site-ul școlii copilului dvs. sau puteți contacta profesorul.
Nu există încă un program exact, vă rugăm să urmariți cele mai recente știri în mass-media și să rămâneți în
legătură cu școala copilului dumneavoastră.
În drum spre școală purtarea măștilor este obligatorie, iar la școală copiii dvs. trebuie să poarte o mască si
în afara clasei, dacă distanța necesară față de alții nu poate fi menținută. Este necesar să indicați copiilor
dvs. că trebuie să păstreze distanța fata de prietenii lor chiar și în timpul pauzei, chiar dacă acest lucru este
dificil.
Ministrul școlii NRW, doamna Gebauer, a scris o scrisoare deschisă părinților tuturor elevilor de vârstă
școlară, ea fiind tradusă în diferite limbi:
Schulministerium

Îngrijirie de urgență la școală:
Începând din data de 30 aprilie 2020, mai mulți părinți, de ex. părinții singuri, folosesc îngrijirile de urgență
pentru copii lor la școală. Vă rugăm să vă informați pe pagina principală (internet) a școlii copilului dvs.,
există de obicei un formular pe care trebuie să îl completați și să îl predați la școală. Mai multe informații
relevante anumitor grupuri profesionale precum și răspunsuri la întrebări importante pot fi găsite pe site-ul
Ministerului Școlii NRW:
Informationen zur Notbetreuung

Oportunități de învățare
Aplicația de învățare pentru smartphone-uri, tablete și computere oferă exercitii pentru clasele 1 până la
10.
Anton-App
Editura Schubert oferă probleme și exerciții online în domeniul limbei germane, ca limbă străină la diferite
niveluri.
Aufgaben und Übungen
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Materia generală / pagini de căutare
Enciclopedie online pentru copii: Dacă copilul dumneavoastră dorește să afle mai multe despre un termen,
o țară, un animal sau o persoană cunoscută, pur și simplu scrieți un cuvânt sau mai multe cuvinte într-un
câmp de căutare și aveți explicația.
Klexikon
Oferte muzicale al WDR
„Die Maus“ Soricelul merge la concert și vizitează WDR Symphony Orchestra. Ea cunoaște lucruri
interesante și ascultă melodii bine cunoscute.
Orchester und Chor
Oferte pentru profesori
Proiectul media Wuppertal oferă cursuri digitale pentru elevi prin intermediul multistreaming-ului
Filmele pot fi utilizate ca material educativ în cadrul unui curs digital. Aceasta înseamnă că pot fi folosite
imediat online pentru învățare electronică și învățare la distanță. Principalele teme ale filmelor sunt
utilizarea media, sexualitatea / sexul, violența și violența sexualizată, dependența, psihosocialul, sănătatea /
boala, moartea, spiritualitatea, incluziunea, discriminarea, educația interculturală, precum și educația de
mediu și politică. Filmele proiectate profesional au fost produse de cineaști tineri și experimentați ca
instrumente educaționale și educative. Filmele au aprobări FSK 0 FSK sau FSK 12. Informațiile sunt
disponibile la:
Medienprojekt

1. Limba, profesia și munca
Indemnizație de muncă pe durată redusă
Din cauza crizei corona, milioane de angajați sunt afectați de munca pe durată redusă. La 22 aprilie 2020,
guvernul federal a fost de acord cu o creștere a beneficiilor de muncă pe timp scurt - creșterea depinde de
durata activității pe durată redusă și este valabilă până la sfârșitul anului. Puteți găsi mai multe informații
despre acest subiect în următorul link:
Informationen zur Kurzarbeit
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Dezvoltarea pe piața muncii – îmbunătățiți-vă șansele prin învățarea limbii germane
Ca urmare a crizei Corona, crește șomajul și se reduc locurile de muncă. Acum este cu atât mai important să
stăpâniți limba germană: nu doar vorbind, ci și în scris. Dacă doriți să urmați o scoala profesională, dar și
dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă cu viitor, este important să aveți abilități lingvistice bune.

Oferte digitale pentru învațarea limbii
În utimul buletin informativ, am facut referiri la programul gratuit de învățare a limbilor al bibliotecii
orașului „Rosetta Stone”. Aici veți găsi toate ofertele digitale ale bibliotecii orașului:
Stadtbibliothek
Numere de hotline/urgență importante ale departamentului de imigrație și integrare
Linie telefonică multilingvă al Centrului municipal de integrare
Accesibila între orele 09:00 – 15:00
Telefon: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Oficiul pentru Imigrație
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Ajutor financiar
Telefon: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Ați omis un Buletin informativ? Edițiile anterioare, limbaje suplimentare și
informații pot fi găsite sub următorul link sau codul QR
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen

6

