18. май 2020

Ресорт актуално
Издание номер 8
Брошура на ресорта за миграция и интергация в град Вупертал

Скъпи читатели,
въпреки това, че имаше разхлабване на ограниченията през последните дни, вирустът остава сред
нас и ограничава нашия начин на живот в гр. Вупертал. Важно е да се информирате подробно и да
спазвате хигиенните правила и дистанцията. Пазете се и тези около вас също.

1. Обща информация
Понеже някои от последните брошури бяха почти неясни и нечетливи искаме да обърнем още
веднъж вниманието Ви към последното издание номер 7. Бяхме отделили специално внимание на
местата за отдих сред природата във Вупертал – погледнете още веднъж:
Newsletter 7

Други разхлабвания на ограниченията по време на пандемията
На 6. май бяха взети решения относно отслабване на ограниченията относно корона-пандемията. В
последната брошура избройхме някои от тях. Към тях бяха добавени и нови разхлабвания на
ограниченията:






Фитнес центрове, училища за танцово изкуство, зали за спорт и помещения за спорт към
спортните клубове отварят отново врати.Съблекалните и санитарните помещения остават
затворен.
Музикалните училища могат да дават единични уроци.
Малките концерти са отново позволени.
Зоопаркът в гр. Вупертал отваря на 18.05.2020, билетите за вход трябва да се закупят онлайн и
върху тях има точно определен час, в който посещението е позволено. Кликнете тук долу за
закупуване на билети:
Ticketverkauf Zoo
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Моля, информирайте се ежедневно на официалната станица към гр. Вупертал. Там ще намерите
правилата за поведение и законовите наредби:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

Подкрепа в кризисна ситуация
В тези времена, в които хората прекарват главно времето си у дома, и много от тях преживяват тежко
влиянието на кризата, може да се стигне до различни видове насилие в семействата.
Тук долу ще намерите подкрепа:

Градският консултативен център за деца, младежи и родители съветва относно възпитателни теми.
Ако имате нужда от помощ, можете да се обадите от понеделник до петък между 09 и 18 часа на
следния телефонен номер-0202 563 66 44. Още информация ще намерите тук:
Familienberatung
Телефонната помощ „насилие над жените“ консултира на номер 08000 116 016 и онлайн също
относно всички форми на насилие, например домашно насилие, сексуално насилие, принудителен
брак и психически тормоз (мобинг). Консултацията е анонимна, поверителна, безпроблемна и
протича на 17 различни езика. При желание може консултиращият да Ви препрати към друга
институция за подкрепа във Ваша близост.
Hilfetelefon
На телефонния номер за помощ на мъжете - 0800 123 99 00 могат да се обаждат мъже, подложени
на различни видове насилие – домашно и сексуално насилие, но и маниакално преследване и
принудителен брак. Също така се предлага онлайн консултация, от която може да се възползвате и
информация за нея ще намерите тук:
Männerhilfetelefon
Кои други места предлагат консултация за психически кризисни ситуации, ще намерите на посочения
линк:
Psychosoziale Unterstützungsangebote

2. Информация за новодошли, бежанци и семейства
Идеии за разходка сред прирадата – зеленина в гр. Вупертал
Тези, които от скоро живеят в град Вупертал може би не познават още красивите места тук. Поради
актуалния повод събрахме предложения в предния брой на изданието, къде можете да се разходите
със или без деца, да карате колело или просто да се раздвижите:
Newsletter 7
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Предупреждение за разпространена невярна информация
В интернет има много невярно разпространени новини за пандемията. Една част от тях е просто
грешна, а другата дори опасна. Предимно по време на криза и когато се отнася за здравето ни, е
важно да можем да разчитаме на доказани факти. Моля, информирайте се само на официални
интернет страници, на които човек може да разчита, например на страницата на официалните
служители по интеграция към федералното правителство. Там има актуална и достоверна
информация на различни езици:
Infos zum Coronavirus
Хипотеза, според която група тайно работи или е работила, за да предизвика дадено събитие, се
нарича теория на конспирацията. Защо по време на кризата има теории на конспирацията и защо те
са опасни, е обяснено в следното видео на немски и арабски език:
Video Verschwörungstheorien

3. Информация за родители и деца между 0 и 6 години
Важна информация за родители, чиито деца ходят на детска градина
От 14. май могат децата в предучилищна възраст от семейства, които получават финансови и
социални помощи, да ходят на детска градина . От 28. май могат всички деца, които тази година 2020
започват на училище, да посещават детската градина. Освен това има и групи от деца, които до този
момент също имаха право: това са децата на родители, работещи на позиции, които са от особено
значение за системата също и деца на самотни родители и други. Ако искате и Вашето дете да ходи
на градина, свържете се със съответната детска градина. От там ще Ви кажат дали имате право, кои
са необходимите документи и в кои часове на деня можете да заведете детето. Моля, отнасяйте се с
това нареждане отговорно, защото е важно да се стараем да намалим броя на заразените от
коронавирус.

Игри за активно слушане
За да можете да разнообразите деня си, има на станицата на издателство Global Music Player
безплатни игри за активно слушане и се предлагат на различни езици:
Kostenlose Hörspiele

Детски книжки за коронавируса
Много деца питат какво е това коронавирус. Две книжки, подходящи за деца, ще намерите тук долу:
Coronavirus. Ein Buch für Kinder
Aufregung im Wunderwald
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Добри идеии за навън
В последната брошура има прекрасни места за разходка, където може да се насладите на природата
сами или с децата си (Newsletter 7). Ако се интересувате още от това, какво могат да играят там
децата, ще намерите още идеии тук:
Tipps zum draußen spielen

4. Информация за родители с деца в училищна възраст
Скъпи родители-важна информация за родители и ученици
Следните училища - за начална степен (Grundschulen), професионални училища (Berufskollegs),
основни училища (Haupt- und Realschulen) отвориха врати на 11.5.2020. Общообразувателните
училища Gesamtschulen и гимназиите започват на 26.5.2020, но една част от тях по-рано. Учениците
ще могат само няколко дена или само един ден през седмицата на малки групи за няколко часа да
присъстват в учебните часове. През останалите дни децата ще продължават да учат у дома.
Конкретна информация кога часовете започват отново, ще намерите на официалната страница на
училището на детето или чрез неговите учителите.

Информация на министерството на образованието за училищата относно коронавирус
Училищата получават информация от министерството на образованието за училищата по имейл,
относно аткуални промени към дадената ситуация. Тези имейли се публикуват на официалната
страница на училището в интернет и можете да ги прочетете тук:
Schulministerium

Сборни групи за занимания в училищата
Продължават да се предлагат сборни извънредни групи в училищата. Моля, информирайте се на
официалната страница на училището на детето. Там ще намерите формуляр, който трябва да се
попълни и да се предаде в училището. Още информация и отговори на важни въпроси ще намерите в
интернет-страницата на министерството на образованието в Нордрейн Вестфален:
Infos Notbetreuung

Образователни предложения
Eлектронна книга за деца в детската градина и деца в начална степен на обучение на тема Corona,
обяснена по подходящ начин, за коронавируса и справянето му с него ще намерите на различни
езици:
Du bist mein Held
За деца в предучилищен етап и начална степен от първи клас има образователни игри с MIMI и
Drako:
Deutsch für den Schulstart
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Една интересна апликация за телефон на английски език, чрез която по различни начини ще
откриете природата:
iNaturalist
Тук долу в страницата ще намерите училищни материали с видео за различни етапи, училищни
предмети, възрастови групи и класове:
GRIPS
Planet Schule
Остани училище е многоезична, безплатна форма на допълнителни уроци, която се предлага онлайн:
Online Nachhilfe

5. Училище, професия и работа

Езиковите училища все още не могат да започнат с преподаването на интеграционните и
професионално насочените часове на място. Поради тази причина федералната служа за миграция и
бежанци, моли за разбиране и за изчакване, тъй като все още няма конкретна иформация как
часовете могат да протичат под стриктното спазване на наредбите. Започналите курсове се предлагат
само онлайн в интернет.

Корона-помощи за малките предприемачи и самостоятелно заетите лица
На 12. Mai министърът на икономиката на Нордрейн Вестфалия съобщи, че през март и април
изплатените бързи помощи могат да се използват за прехрана 2 000 евро. Всички останали, подали
документи през месец май, трябва да знаят, че паричната помощ е само за разходите около бизнеса
и не за друго. Този който няма възможност да се прехранва може да подаде документи към
Jobcenter.
Antrag Soforthilfe
Vereinfachter Antrag Jobcenter

Обучение за добиване на професия във Вупертал, Ремшайд, Солинген
В Германия има специална форма на обучение за добиване дадена професия с добри възможности в
бъдещето, тъй като добре квалифицираните и обучени хора намират бързо работа и остават порядко безработни отколкото тези, които не са преминавали през обучение. Тук долу ще намерите
интересен филм, продуциран заедно с градовете Вупертал, Ремшайд и Золинген относно темата:
Ausbildung in Deutschland
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Важни телефонни номер за връзка с ресорта за миграция и интеграция
Телефонни обаждания на различни езици към комуналния инеграционен център
Свържете се с нас 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
Финансови помощи
Тел.: 0202 563 4343
Имейл: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Изпуснали сте брошури? Стари издания, издания на други езици и още
иноформация ще намерите в линка долу или на QR-кода за мобилен телефон
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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