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Ediția a 8-a
Buletin informativ al Departamentului Imigrație și Integrare Wuppertal

Stimați cititori,
Chiar dacă în ultimele zile s-au mai redus restricțiile asupra pandemiei corona, virusul domină în continuare
o mare parte a vieții în Wuppertal. De asemenea, este important să obțineți informații complete și să
acordați atenție regulilor de igienă și distanțare. Vă rugăm să aveți grijă de dvs. și de semenii voștri.

1. Informatii generale
Deoarece ultimul Buletin Informativ a fost trimis întâi într-o versiune necitibilă, am dori să ne referim din
nou la Buletinul Informativ Nr.: 7. Printre altele, am avut o acțiune specială referitoare la spatiile verzi din
Wuppertal - vă rugăm să aruncați din nou o privire:
Newsletter 7

Reducerea continuă a măsurilor anti-corona
Pe 6 mai, s-a decis diminuarea în mare măsură a restricțiilor asupra pandemiei corona. În ultimul Buletin
Informativ am enumerat unele dintre ele. La acestea s-au mai adăugat și altele suplimentare:





Studiourile de Fittness, Școlile de Dans, sălile de sport și cursuri ale cluburilor sportive au voie să se
deschidă din nou. Vestiarele și instalațiile sanitare rămân însă închise.
Școlile de muzică pot oferi din nou ore individuale.
Mici concerte sunt din nou permise.
Grădina Zoologică din Wuppertal se deschide pe 18 mai 2020, biletele trebuie să fie cumpărate
online și să stabilească un timp fix pentru vizită. Aici puteți cumpăra biletele:
Ticketverkauf Zoo

Vă rugăm să vă informați zilnic pe pagina principală al orașului Wuppertal. Acolo veți găsi informații despre
măsurile de comportament și reglementările legale:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus
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Asistență în situații de criză
Mai ales în momentul în care multe persoane sunt încă acasă și suferă de efectele crizei, violența în familii
poate crește.
Aici puteți găsi ajutor:
Centrul de consiliere pentru copii, adolescenți și părinți, al orașului Wuppertal,oferă consultanță în
probleme educaționale. Dacă aveți nevoie de asistență, puteți suna la 0202 563 66 44 de luni până vineri,
între orele 9:00 și 18:00. Mai multe informații sunt disponibile aici:
Familienberatung
Telefonul de ajutor „Violența împotriva femeilor” la 08000 116 016 oferă consultanță online cu privire la
toate formele de violență, de exemplu violența în familie, violența sexua, căsătoria forțată sau intimidarea.
Consilierea este oferită anonim, confidențial, fără bariere și în 17 limbi străine. La cerere, consultanții pot
media la o instituție cu asistență locală.
Hilfetelefon
Bărbații afectați de diferite tipuri de violență - cum ar fi violența în familie și sexuală, dar și, de exemplu,
urmărirea sau căsătoria forțată - se pot înregistra acum la telefonul de ajutor pentru bărbați
0800 123 99 00. Cei afectați pot profita de serviciul de consultanță online de pe următorul Website:
Männerhilfetelefon
Care sunt oficiile care mai oferă consiliere în situații de criză psihologică, pot fi găsite pe urmatoarea
adresă:
Psychosoziale Unterstützungsangebote

2. Informații pentru imigranți (noi), refugiați și familii
Idei și sfaturi pentru plimbare – Spații verzi în Wuppertal
Oricine este nou în Wuppertal poate să nu știe încă toate colțurile frumoase ale acestui oraș. Din motive
actuale, prin urmare, am colectat sfaturi și idei în ultimul Buletin Informativ despre locul în care să vă
bucurați în Wuppertal de natură și unde puteți să mergeți cu bicicleta sau să vă plimbați cu sau fără copii:
Newsletter 7

Avertisment despre informații incorecte sau știri false
Există o mulțime de informații false pe internet despre pandemia coronă. Unele dintre ele sunt doar
greșite, dar altele sunt și periculoase. Mai ales în perioadele de criză și când vine vorba de sănătate, este
important să vă bazați pe fapte. Vă rugăm să continuați să vă informați pe site-urile oficiale în care puteți
avea încredere, de ex. pe pagina principală al guvernului federal pentru integrare. Există informații actuale
de încredere, în diferite limbi:
Infos zum Coronavirus
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Dacă sunt create întregi tipare explicative din informații incorecte, aceasta se numesc teorii ale
conspirației. De ce există atât de multe teorii ale conspirației în timp de criză și de ce acest lucru este
periculos este explicat în acest videoclip în germană și arabă:
Video Verschwörungstheorien

3. Informații pentru părinți și copii între 0 si 6 ani
Informații importante pentru părinții copiilor de grădiniță
Îcepând cu 14 mai,copii preșcolari din familii care, de ex. obțin beneficii de la Centrul de Muncă/ Jobcenter,
au voie să meargă la îngrijirea de zi pentru copii. Începând cu 28 mai, toți copiii care urmează să meargă la
școală în vara anului 2020 se pot întoarce la gradinita. Acestora li se alătură toate grupurile care aveau
dreptul anterior: copii ai părinților cu profesii relevante din punct de vedere sistemic, copii ai părinților
singuri care lucrează, etc. Dacă doriți să duceți din nou copilul dvs. la gradinita, vă rugăm să contactați
grădinița. Acolo vor discuta cu dvs. dacă aveți dreptul, ce dovadă trebuie să prezentați și în când vă puteți
duce copilul. Vă rugăm să tratați acest regulament în mod responsabil, este încă o problemă de a menține
infecțiile cu virusul corona.

Piese de teatru acustice/la radio
Pentru a petrece timpul mai ușor acasă, pe site-ul Global Music Player Verlag există redări radio gratuite în
diferite limbi:
Kostenlose Hörspiele

Cărți pentru copii despre Virusul Corona
Mulți copii se întreabă acum, ce este cu acest virus. Am atasat aici două cărți pentru copii pe această temă:
Coronavirus. Ein Buch für Kinder
Aufregung im Wunderwald

Idei bune pentru afară
În ultimul Buletin Informativ v-am spus locuri minunate unde puteți ieși în aer liber (chiar și cu copii)
(Newsletter 7). Dacă tot căutați idei despre ce să jucați acolo împreună, le puteți găsi aici:
Tipps zum draußen spielen

4. Informații pentru părinții cu copii școlari
Dragi părinți - informații importante pentru elevi/eleve, părinți și familii din Wuppertal
Începerea școlii pentru, școlile elementare, colegiile profesionale și școlile secundare a avut loc pe 11 mai
2020. Școlile generale și liceele încep pe 26 mai 2020, dar unele dintre ele chiar înainte. Elevii vor participa
la lecții timp de câteva ore în grupuri mici, câteva zile sau chiar o zi pe săptămână. În celelalte zile, copii vor
continua să studieze de acasă.
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Informații concrete, despre când începe școala și cursurile copilului dvs. găsiți pe pagina/site-ul școlii sau
puteți contacta profesorii.

Informații ale Ministerului Educației despre Corona
Școlile sunt informate de către Ministerul Educației prin e-mail cu privire la schimbările situației actuale.
Aceste e-mailuri sunt publicate și pe pagina principală și toată lumea poate obține informațiile de acolo:
Schulministerium

Îngrijirile de urgență la școală:
Îngrijirile de urgență la școală continuă să existe. Vă rugăm să vă informați pe pagina principală a școlii
copilului dumneavoastră. Acolo veți găsi un formular pe care trebuie să îl completați și să îl predați la
școală. Mai multe informații și răspunsuri la întrebări importante pot fi găsite pe site-ul Ministerului Școlii
NRW:
Infos Notbetreuung

Oportunități de învățare
O carte digitală pentru copii de grădiniță și școală primară, cu o poveste frumoasa pentru copii despre
Corona și modul de utilizare a acesteia este disponibilă în mai multe limbi:
Du bist mein Held
Jocurile educaționale cu MIMI și Drako sunt disponibile pentru copiii de vârstă preșcolară și primară din
clasa 1:
Deutsch für den Schulstart
O aplicație interesantă în engleză cu care se poate descoperi natura în diferite moduri:
iNaturalist
Pe aceste pagini de internet veți găsi materiale de învățare extinse cu videoclipuri pentru diferite niveluri,
subiecte, vârste și clase:
GRIPS
Planet Schule
Stay School - este o ofertă gratuită, multilingvă care poate fi utilizată online:
Online Nachhilfe

5. Limba, profesia și munca
Cursuri de limbă
Școlile de limbi străine nu pot începe încă să predea cursurile de integrare si cursurile de limbă legate de
joburi. Oficiul Federal pentru Migrație și Refugiați solicită tuturor școlilor de limbi să aștepte redeschiderea,
întrucât nu există încă reglementări referitoare cu privire la modul de abordare a noilor reguli de evitare a
infecției. Prin urmare, numai cursurile care au început deja vor continua să aibă loc online.
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Ajutor Corona pentru mici-antreprenori și angajați singuri
Pe 12 mai, ministrul afacerilor economice din Renania de Nord-Westfalia a anunțat că ajutorul de urgență
în valoare de 2.000 Euro, plătit în martie și aprilie ar putea fi folosit pentru a suporta cheltuielile necesare.
Toți cei care au depus cererea în luna mai trebuie să știe că ajutorul poate fi utilizat doar pentru costurile de
întreținere. Acelora care nu îsi pot îtreține nivelul minim de trai, se pot adresa și depune o Cerere centrului
de muncă/Jobcenter.
Antrag Soforthilfe
Vereinfachter Antrag Jobcenter

Școlie Profesionale în Wuppertal / Remscheid / Solingen
În Germania există forme de pregătire speciale, cu șanse bune pentru un viitor profesional sigur, deoarece
oamenii bine educați obțin un loc de muncă mai ușor și sunt mai puțin susceptibili de a fi șomeri decât
oamenii fără instruire. Aici veți găsi un film interesant pe această temă pe care orașele Wuppertal,
Remscheid, Solingen le-au produs împreună:
Ausbildung in Deutschland

Numere de hotline/urgență importante ale departamentului de imigrație și integrare
Linie telefonică multilingvă al Centrului municipal de integrare
Accesibi între orele 09:00 – 15:00 Uhr
Telefon: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Oficiul pentru Imigrație
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Ajutoare pe plan economic.
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
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