18 Mayıs 2020

Bölümden Güncel Haberler
Sayı 8
Göç ve Entegrasyon Bölümünün Bülteni

Sevgili okuyucular,
Son birkaç gün içinde corona kurallarında bir çok gevşeme olmasına rağmen, virüs Wuppertal'da yaşamın
büyük bölümlerini hala belirliyor. Kapsamlı bilgi edinmek ve hijyen ve mesafe kurallarına dikkat etmek hala
önemlidir. Lütfen kendinize ve diğer insanlara iyi bakın.

1. Genel Bilgiler
Son bülten başta kısmen okunamayan bir sürümde gönderildiğinden, dikkatinizi tekrar 7 numaralı bültene
vermenizi öneriyoruz. Diğer bilgilerin yanı sıra, bu bültende Wuppertal'daki yeşil yerler hakkında özel bir
kampanya yaptık - lütfen tekrar bakın:
Newsletter 7

Anti-Corona Önlemlerinin Gevşemesi
6 Mayıs'ta, corona salgını üzerindeki kısıtlamaların önemli ölçüde hafifletilmesine karar verildi. Son
bültende bazılarını listeledik. Bunların dışında ayrıca aşağıdaki gevşemeler listeye eklendi:





Spor kulüplerinin spor salonları, dans okulları, spor salonları ve dersliklerinin tekrar açılmasına izin
verilmektedir. Soyunma odaları ve sıhhi tesisler kapalıdır.
Müzik okulları bireysel dersler verebilir.
Küçük konserlere tekrar izin verilir.
Wuppertal Hayvanat Bahçesi 18 Mayıs 2020'de açılıyor, biletlerin online satın alınması ve ziyaret
için sabit bir zaman ayarlanması gerekiyor. Biletleri buradan satın alabilirsiniz:

Ticketverkauf Zoo
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Lütfen her gün Wuppertal şehir ana sayfasında kendinizi bilgilendirin. Burada davranışsal önlemler ve yasal
düzenlemeler hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

Kriz Durumlarında Yardım
Özellikle birçok insanın hala evde olduğu ve birçoğunun krizin etkilerinden dolayı sıkıntı yaşadığı bu
zamanlarda, ailelerde şiddet artabilir.
Burada yardım bulabilirsiniz:
Çocuklar, ergenler ve ebeveynler için şehir danışma merkezi eğitim ve çocuk yetiştirme konularında
danışmanlık yapmaktadır. Yardıma ihtiyacınız olursa, pazartesiden cumaya kadar 09:00 - 18:00 saatleri
arasında 0202 563 66 44'ü arayabilirsiniz. Daha fazla bilgi burada bulabilirsiniz:
Familienberatung
Kadına Yönelik Şiddet” yardım telefonu 08000 116 016 numaralı telefondan ve online olarak farklı şiddet
sorunları ile ilgili yardım etmekte, örneğin aile içi şiddet, cinselleştirilmiş şiddet, zorla evlendirme veya
zorbalık gibi her tür şiddetle ilgili tavsiyelerde bulunmaktadır. Tavsiye isimsiz, gizli, engelsiz ve 17 yabancı
dilde verilmektedir. Talep üzerine, danışmanlar yerel bir destek tesisiyle arabuluculuk yapabilirler.
Hilfetelefon
Ev içi ve cinsel şiddet gibi çeşitli şiddet türlerinden etkilenen erkekler, örneğin takip veya zorla evlendirme
gibi, artık erkeklerin yardım telefonlarına 0800 123 99 00 başvurabilir. Etkilenenler, aşağıdaki web
sitesindeki online danışmanlık hizmetinden yararlanabilir:
Männerhilfetelefon
Aşağıdaki genel bakış Wuppertal'da hangi yerlerin psikolojik kriz durumlarında danışmanlık sunduğunu
göstermektedir:
Psychosoziale Unterstützungsangebote

2. (Yeni) Göçmenler, Mülteci Aileler için Bilgiler
Yürüyüş için Fikirler - Wuppertal'da Yeşil Yerler:
Wuppertal'da yeni olan herkes bu şehrin tüm güzel köşelerini henüz bilmiyor olabilir. Şu andaki
nedenlerden dolayı, son bültende Wuppertal'da doğanın nerede keyfini çıkarabileceğiniz ve çocuklu veya
çocuksuz yürüyebileceğiniz, bisiklete binebileceğiniz veya boğuşabileceğiniz ipuçlarını topladık:
Newsletter 7

Yanlış Bilgi veya Sahte Haber Uyarısı
İnternette corona salgını hakkında birçok yanlış bilgi var. Bazıları sadece yanlış olup, bazıları da tehlikelidir.
Özellikle kriz zamanlarında ve sağlık söz konusu olduğunda, gerçeklere güvenmeniz önemlidir. Lütfen,
güvenebileceğiniz resmi sitelerde kendinizi bilgilendirmeye devam edin, örneğin Federal Hükümetin
Entegrasyon Görevlisi'nin ana sayfasında. Farklı dillerde güvenilir güncel bilgiler var:
Infos zum Coronavirus
2

Açıklayıcı örneklerin tamamı yanlış bilgilerden yaratılmışsa buna komplo teorileri de denir. Kriz
zamanlarında neden bu kadar komplo teorisi var ve bunun neden tehlikeli olduğu Almanca ve Arapça
videoda açıklanıyor:
Video Verschwörungstheorien

3. 0-6 Yaş Arası Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Kreş Çocuklarının Ebeveynleri için Önemli Bilgiler
14 Mayıs'tan bu yana, örneğin; İş merkezinden yardım alan aileler çocuklarını, günlük bakıma
gönderilebilmektedir. 28 Mayıs'tan itibaren, 2020 yaz tatilinden sonra okula gidecek olan tüm çocuklar
kreşe geri dönebilirler. Buna ek olarak, daha önce bakıma/kreşe gönderilen çocuklar da vardır: sistematik
bir meslekte çalışan ebeveynlerin çocukları, çalışan bekar ebeveynlerin çocukları, vb. Çocuğunuzu tekrar
bakıma/kreşe vermek isterseniz, lütfen anaokulunuza başvurun. Hakkınızın olup olmadığını, hangi kanıtları
sunmanız gerektiğini ve ne zaman çocuğunuzu getirebileceğinizi anaokulu size bildirir. Lütfen bu
düzenlemeyi sorumlu bir şekilde ele alın, amaç hala corona virüsü ile enfeksiyonları düşük tutmaktır.

Radyo Oyunları
Evde zamanı biraz daha kolaylaştırmak için Global Music Player Verlag'ın web sitesinde çeşitli dillerde
ücretsiz radyo oyunları var:
Kostenlose Hörspiele

Corona Virüsü ile ilgili Çocuk Kitapları
Birçok çocuk şimdi bu virüsün ne olduğunu soruyor. Konuyla ilgili iki çocuk kitabını buraya bağladık:
Coronavirus. Ein Buch für Kinder
Aufregung im Wunderwald

Dışarısı için iyi Fikirler
Son bültende size açık havada (çocuklarla bile) gidebileceğiniz harika yerler anlattık (Newsletter 7). Hala
birlikte ne oynayacağınıza dair fikirler arıyorsanız, bunları burada bulabilirsiniz:
Tipps zum draußen spielen

4. Okul Çağındaki Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Sevgili Veliler - Wuppertal'deki Öğrenciler, Veliler ve Aileler için Önemli Bilgiler
İlkokullar, meslek okulları ve ortaokullar (Hauptschule, Realschule) 11 Mayıs 2020'de açılmıştır. Liselerin
çoğu (Gymnasium, Gesamtschule) 26 Mayıs 2020'de derse başlayacaktır, ama bazı okullar daha önce
açılabilir. Öğrenciler birkaç gün hatta bazen haftada bir gün küçük gruplarda birkaç saat okulda derslere
(Präsenzunterricht) katılacaklardır. Diğer günlerde öğrenciler evde çalışmaya devam edecektir. Çocuğunuz
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için derslerin okulda ne zaman başlayacağı ile ilgili somut bilgileri çocuğunuzun okulunun ana sayfasında
bulabilirsiniz veya öğretmenlerden alabilirsiniz.

Okul Bakanlığı'ndan Corona ile ilgili Bilgi
Okullar şu anki durumla ilgili değişiklikler hakkında Eğitim Bakanlığı tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilir.
Bu e-postalar ana sayfada da yayınlanır ve herkes oradan bilgi alabilir:
Schulministerium

Okulda Acil Bakım (Notbetreuung) :
Okuldaki acil bakım grubu devam etmektedir. Lütfen çocuğunuzun okulunun ana sayfasında kendinizi
bilgilendirin. Orada doldurmanız ve okula teslim etmeniz gereken bir form bulacaksınız. Daha fazla bilgi ve
önemli soruların cevapları NRW Okul Bakanlığı web sitesinde bulunabilir.:
Infos Notbetreuung

Öğrenme teklifleri
Anaokulu ve ilkokul çocukları için anlayabilecekleri bir dilde Corona ve bununla nasıl başa çıkılacağı ve
etkileri ile ilgili ve birçok farklı dilde dijital çocuk kitabı:
Du bist mein Held
Okul başlangıcı için Almanca: 1. sınıftaki ilkokul çocukları ve okul öncesi için: MIMI ve Drako'lu oyunlar:
Deutsch für den Schulstart
Doğayı farklı şekillerde keşfedebileceğiniz heyecan verici bir uygulama:
iNaturalist
Bu sitelerde farklı seviyeler, konular, yaşlar ve sınıflar için videolar içeren kapsamlı öğrenme malzemeleri
bulunur:
GRIPS
Planet Schule
Stay School çok dilli bir özel ders teklifidir ve online kullanılabilir:
Online Nachhilfe

5. Dil, Meslek ve İş
Dil Kursları
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Dil okulları henüz yerel entegrasyon ve işle ilgili dil kursları vermeye başlayamamaktadır. Federal Göç ve
Mülteciler Dairesi tüm dil okullarından yeni enfeksiyon kurallarıyla nasıl başa çıkılacağı konusunda tek tip bir
düzenleme olmadığı için yeniden açılmasını beklemelerini istiyor. Bu nedenle, yalnızca önceden başlatılmış
olan kurslar online olarak devam edecektir.

Küçük İşletmeciler ve (tek/solo) Serbest Meslek Sahibi Kişiler için Corona Yardımı
12 Mayıs'ta Kuzey Ren-Vestfalya Ekonomik İşler Bakanı, Mart ve Nisan aylarında ödenen 2.000 Euro acil
yardımın yaşam giderlerini desteklemek için kullanılabileceğini açıkladı. Mayıs ayında başvurularını
gönderen herkes yardımın sadece işletme maliyetleri için kullanılabileceğini bilmelidir. Geçimini
sağlayamayan iş merkezine başvurabilirler.
Antrag Soforthilfe
Vereinfachter Antrag Jobcenter

Wuppertal / Remscheid / Solingen'da Meslek Öğrenimi
Almanya'da güvenli profesyonel bir gelecek şansı sağlayabilen özel eğitim biçimleri vardır, iyi eğitimli
insanlar daha kolay iş bulurlar ve işsiz olma olasılığı eğitimsiz insanlardan daha azdır. Burada Wuppertal,
Remscheid, Solingen şehirlerinin birlikte ürettiği konuyla ilgili ilginç bir film bulacaksınız:
Ausbildung in Deutschland

Göç ve Entegrasyon Departmanının Önemli Yardım Hatları
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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