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Newsletter des Ressorts Zuwanderung und Integration Wuppertal

Sevgili okuyucular,
Geçen hafta Corona Salgını ile ilgili kısıtlamaların hafifletilmesine karar verildi. Wuppertal'daki yaşam için
bunun ne anlamla geldiğini bültenimizin 7. sayısında bulabilirsiniz. Bununla birlikte, hijyen ve mesafe
koruma kurallarına dikkat etmek hala önemlidir. Bu konuda hepimiz sorumluluk taşımaktayız - bu nedenle,
lütfen mesafenizi koruyun ve kendinize ve diğer insanlara dikkat edin!

1. Genel Bilgiler
Wuppertal'da Yeni Düzenlemeler
Federal hükümet 6 Mayıs'ta pandemik durumla nasıl başa çıkılacağına dair yeni düzenlemeler yayınladı. Bu
düzenlemeler Wuppertal için de geçerlidir:
Temas Yasağı ve Davranış Kuralları
11 Mayıs 2020 itibariyle, iki ailenin üyeleri kamusal alanlarda toplanabilir. Yine de 1,5 metrelik bir mesafe
korunmalıdır ve belirli alanlarda, örneğin alışveriş yaparken veya otobüste bir maske takmak zorunludur.

Kademeli Açılışlar
Birçok alanda önümüzdeki birkaç gün içinde kademeli açılışlar yapılacaktır. Bunu yapmak için, tesislerin bir
hijyen konseptinin olması gerekir ve geçerli kurallara uyulduğundan emin olması gerekmektedir. Burada
birkaç örnek listeledik:




11 Mayıs'tan itibaren tüm dükkanlar tekrar açılabilmektedir.
Restoranlar ve kafeler de 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılabilmektedir.
Açık havada temassız spora izin verilmektedir.
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11 Mayıs'tan itibaren daha fazla çocuk tekrar okula gidebilir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi bültenin
4. maddesinde bulabilirsiniz.
Dil okulları gibi eğitim kurumları 11 Mayıs'tan itibaren tekrar açılabilir.
10 Mayıs'tan itibaren tekrar huzurevlerine ziyaretler mümkündür.

Elbette, tüm bu düzenlemeler için sıkı kurallar vardır. Wuppertal şehrinin ana sayfasında bunların
hangilerinin olduğunu ve hala nelerin değiştiğini öğrenebilirsiniz:
Stufenweise Öffnung
Lütfen her gün Wuppertal şehir ana sayfasında kendinizi bilgilendirin. Burada davranışsal önlemler ve yasal
düzenlemeler hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız:
Stadt Wuppertal

2. (Yeni) Göçmenler, Mülteci Aileler için Bilgiler
Corona
Corona krizi ile iligi ve koruyucu önlemler hakkında çeşitli güncel bilgiler aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir:
Infektionsschutz
Integrationsbeauftragte
Bundesgesundheitsministerium

Entegrasyon Evinde Çok Dilli Destek
Belediye Entegrasyon Merkezi'nin çok dilli telefon hattı aracılığıyla bize aşağıdaki gibi
ulaşabilirsiniz:
Saat 09: 00'dan 15: 00'e kadar erişilebilir
Telefon: 0202 563 4005

3. Tüm ebeveynler ve çocuklar için Bilgi
Oyun alanları tekrar açık - ama Wuppertal daha fazlasını sunuyor!
Wuppertal'daki oyun alanları 7 Mayıs Perşembe günü yeniden açıldı! Bu, birçok çocuk ve ebeveyn için
harika bir haber! Fakat mesafe ve hijyen kurallarına da uyulmalıdır. Ebeveynler bundan sorumludur. Oyun
alanları çok kalabalıklaşırsa, sizin için birkaç (gizli) ipucu topladık, burada yürüyüşe gidebilir, boğuşabilir ve
çocuklarla (ve olmadan) yeşil şehrimizde oynayabilirsiniz:
Rutenbecker Weg'de birçok çayır var. Yürümeyi seven buradan Müngstener Brücke'ye araçsız yürüyüş
yapabilirler.
Rutenbecker Weg
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Hayvanat bahçesini geçin ve asfalt bir patika ve bisiklet yolu olan Sambatrasse'ye gidin. Ayrıca Sambatrasse
çevresindeki ormanda oynayabilir ve Königshöhe'ye doğru yürüyüş yapabilirsiniz.
Zugang Sambatrasse
Kaiserhöhe'ye Nützenberger Straße üzerinden ulaşılabilir. Çocuklu küçük yürüyüşler için uygun çayırlar ve
yollar vardır.
Kaiserhöhe
Deweerthsche Garten, Robert-Daum-Platz'da merkezi bir konumda yer almaktadır. Burada, özellikle
küçük çocuklar arabasız oynayabilir ve küçük bisikletlere, scooterlara veya denge bisikletlerine binebilir.
Deweerthscher Garten
August-Jung-Weg ve Kruppstraße arasında bir WaldKiTa tarafından da kullanılan küçük bir orman
parçası vardır. Burada çocuklar oyun oynayan diğer çocukların izlerini keşfedebilirler - ormanın ortasında
yemek mekanları, tipiler ve bir bank, başka neler bulabilirsiniz? Gidin ve görün!
Waldstück am Katernberg
Mirker Hain'de yürüyebilir ve oynayabilirsiniz. Otobüsle seyahat ediyorsanız, örneğin Westfalenweg'den
Kohlstraße'ye doğru yürüyüş yapın. Vogelsangbach'ta harika oynayabilirsiniz!
Mirker Hain
Bölge mahkemesinden Bendahler Straße'ye çıkarsanız, Kothener ormanına doğru yürüyebileceğiniz bir
dere, göl ve çayırların bulunduğu geniş bir orman alanı vardır.
Wald an der Bendahler Straße
Gelpetal'da uzun ve kısa yürüyüşler için sayısız fırsat var. Ayrıca burada dere kıysında harika
oynayabilirsiniz!
Gelpetal
Cronenberg kapalı bahçe havuzunun karşısındaki çayırda alpakaları ziyaret edebilirsiniz!
Alpakawiese
Toelleturm'dan Vorwerkpark ve Murmelbach vadisine ulaşabilirsiniz. Burada sıcak havalarda ayaklarınızı
dere içinde tutabilirsiniz!
Toelleturm und Murmelbachtal
Kuzey parkta geyik rezervinde geyik besleyebilirsiniz. Harika oyun alanlarına ve yürüyüş yollarına ek
olarak, Wuppertal'ın doğusunda harika bir manzaraya sahip bir gözlem köprüsü de bulunmaktadır.
Nordpark mit Wildgehege
Dolinen´de bisiklet, tırmanma ve boğuşma için büyük geçit ve doğal rampalar var!
Dolinen
Tenis kulübünün önündeki tepenin yukarısındaki Mählersbeck açık havuzunun arkasında, yürüyüş ve oyun
oynamak için orman ve tarla alanları bulunmaktadır.
Wald und Wiesen Nächstebreck
Wuppertal şehrinin web sitesinde daha birçok park ve ipucu bulabilirsiniz. Keşfinizde iyi eğlenceler!
Grünes Wuppertal
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4. Okul Çağındaki Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Sevgili Veliler - Wuppertal'deki Öğrenciler, Veliler ve Aileler için Önemli Bilgiler
Federal hükümet, tüm öğrencilerin yaz tatiline kadar kademeli olarak okula gidebilmelerini
amaçlamaktadır. Fakat tüm çocuklar aynı zamanda okula gidemez. Derslere ancak sıkı kurallar altında
devam edilebilir. Öğrenciler haftada birkaç gün hatta bazen sadece bir gün birkaç saat boyunca sınıf
derslerine (sınıf eğitimi) katılırlar. Evde eğitim diğer günlerde devam edecektir.Çocuğunuzun okula ne
zaman başlayacağı hakkında somut bilgileri çocuğunuzun okulunun ana sayfasında bulabilirsiniz veya sınıf
öğretmenlerinden alabilirsiniz. Zamana dair, bu kararın ne zaman uygulanacağı hakkında henüz bir plan yok,
lütfen medyadaki en son haberleri takip edin ve çocuğunuzun okuluyla irtibatta kalın.
Okula (otobüste, trende) giderken maskeler zorunludur. Okulda, gerekli mesafe korunamıyorsa
çocuklarınız sınıfın dışında bir maske takmalıdır. Çocuğunuza, tenefüs sırasında bile, zor olsa da
arkadaşlarından uzak durmaları gerektiğini belirtmeniz gerekir.
NRW Okul Bakanı Gebauer, tüm okul çağındaki öğrencilerin ebeveynlerine açık bir mektup yazdı, bu mektup
farklı dillere tercüme edildi:
Schulministerium

Okulda Acil Bakım (Notbetreuung) :
30 Nisan 2020'den beri daha fazla ebeveyn, örneğin bekar ebeveynler de çocukları için okuldaki acil bakım
grubundan yararlanabilir. Lütfen çocuğunuzun okulunun ana sayfasında (Internet) kendinizi bilgilendirin,
genellikle okulda doldurmanız ve teslim etmeniz gereken bir form vardır. Sistematik meslek grupları ile ilgili
ve önemli soruların cevapları hakkında daha fazla bilgi NRW Okul Bakanlığı'nın web sitesinde bulunabilir:
Informationen zur Notbetreuung

Öğrenme teklifleri
Öğrenme uygulaması akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar için 1-10. sınıflar için görevler sunar.
Anton-App
Schubert Yayınevi, çeşitli düzeylerde yabancı dil olarak Almanca alanında online görevler ve alıştırmalar
sunmaktadır.
Aufgaben und Übungen
Genel eğitim / arama sayfaları
Çocuklar için online ansiklopedi: Çocuğunuz bir terim, bir ülke, bir hayvan veya bilinen bir kişi hakkında
daha fazla bilgi edinmek istiyorsa, bir arama alanına bir kelime veya birkaç kelime yazması yeterlidir.
Klexikon
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WDR müzik teklifleri
Fare konsere gider ve WDR Senfoni Orkestrasını ziyaret eder. İlginç şeyler öğrenir ve tanınmış şarkıları
dinler.
Orchester und Chor
Okullardaki öğretmenler için bir teklif:
Wuppertal medya projesi, çoklu akış yoluyla (Multistreaming) öğrencilere dijital eğitim sunuyor
Filmler dijital bir derste eğitim materyali olarak kullanılabilir. Bu, e-öğrenme ve uzaktan eğitim için hemen
online olarak kullanılabilecekleri anlamına gelir. Filmlerin ana temaları medya kullanımı, cinsellik / cinsiyet,
şiddet ve cinsel şiddet, bağımlılık, psikososyal, sağlık / hastalık, ölüm, manevi, içerme, ayrımcılık,
kültürlerarası ve çevresel ve politik eğitimdir. Profesyonelce tasarlanmış filmler genç ve deneyimli film
yapımcıları tarafından eğitim ve öğretim araçları olarak üretildi. Filmlerde FSK 0 veya FSK 12 FSK onayları
bulunmaktadır. Bilgi için:
Medienprojekt

5. Dil, Meslek ve İş
Kısa süreli çalışma ödeneği
Korona krizi nedeniyle milyonlarca çalışan kısa süreli çalışmalardan etkileniyor. 22 Nisan 2020'de koalisyon
komitesi kısa süreli iş yardımlarında bir artış üzerinde anlaştı ve bu artış kısa süreli işlerin süresine bağlı ve
en fazla yıl sonuna kadar uygulanacak. Konu hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:
Informationen zur Kurzarbeit

İş Piyasasında Gelişme - Almanca Öğrenerek Şansınızı Artırın
Corona krizinin bir sonucu olarak işsizlik artıyor ve iş yerleri azalmaktadır. Alman diline hakim olmak daha da
önemlidir: sadece konuşmakla kalmayıp aynı zamanda yazılı yeteneğinizi de geliştirmek önemlidir. Meslek
öğrenmek istiyorsanız, aynı zamanda geleceğe sahip bir iş arıyorsanız, iyi dil becerilerinizin olması önemlidir.

Dijital Dil Teklifleri
Son bültenlerde "Rosetta Stone" şehir kütüphanesinin ücretsiz dil öğrenme programına değindik. Burada
şehir kütüphanesinin tüm dijital tekliflerini bulacaksınız:
Stadtbibliothek
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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
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