25. май 2020

Ресорт актуално
Брой номер 9
Брошура на ресорта за миграция и интеграция

Скъпи читатели,
през последните дни постепенно намалява броят на заразените от корона и в гр. Вупертал. В много
части на обществения живот се завръщаме към един нов начин на живот. Заплахата от зараза обаче
все още не е отминала и ви молим да се информирате редовно и да спазвате дистанция както и
правилата за лична хигиена.

1. Обща информация
Други отпускане на ограниченията
В момента много хора се интересуват относно лятната почивка – можем ли отново да пътуваме?
Може би и дали можем да посетим семействата ни извън Европа? В много от държавите все още има
ограничения. А как стоят нещата относно карантината? Редица промени (към 20.05.2020) са изброени
тук долу:








Заради пандемията има предупреждения и ограничения относно пътувания с цел туризъм,
актуално до 14. юни 2020.
Европейският съюз затвори външните си граници. Пътувания извън Европа не се допускат.
В рамките на Европейския съюз са в сила следните разхлабвания на ограниченията:
o До 15. юни 2020 на границите с Франция, Швейцария, Австрия, Италия както и
Испания се провеждат временни проверки.
o Ако броят на новозаразените продължи да се намалява, се допуска да бъдат вдигнати
ограниченията между Герминия, Австрия, Швейцария и Франция на 15. юни 2020.
Пътувания от Германия до Полша и Чехия са както преди строго ограничени.
Няма задължения за карантина на хора, които пътуват в рамките на ЕС както и от
Великобритания, Исландия, Норвегия, Лехтенщайн или от Швейцария.
Ако броят на заразените от посочените държави започне отново да се покачка, то тогава
пътниците, които пристигат, трябва да останат в карантина.
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Обобщение на правилата в нашата провинция ще намерите тук долу просто кликнете с мишката:
FAQ Reisen WDR
Тъй като правилата често се променият и във всяка провинциа са различни, е добре да се
информирате на страницата на Министерството на външните работи:
Reisehinweise Auswärtiges Amt

Информация от Вупертал
Информирайте се ежедневно относно ограниченията по време на пандемията на официалната ни
страница. Там ще намерите правилата за поведение и законови наредби:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

2. Информация за новодошли, бежанци и техните семейства
Информация относно Коронавирус
Редица актуални новини относно кризата по време на Коронавирус и приетите законови наредби ще
намерите тук в посочените линкове:
Corona Vorgaben leichte Sprache
Mund- Nasen- Schutz leichte Sprache
Infos deutsche Gebärdensprache

Помощ при пазаруване от SV Bayer:
SV Bayer предлага помощ по време на пандемията. Става въпрос за помощ при пазаруване за всички
нуждаещи се. Как точно протича тази помощ ще научите тук долу под следния линк:
Wir helfen verein(t)

Интернет блог под името „Wupperleben“
Социалната дейност на католическите жени предлага блог на различни езици, в който жените на град
Вупертал могат на различни езици да обменят информация. По този начин ще спечелите
информация относно училище например родителски срещи или писма, относно семейния живот,
норми на поведение в Германия както и координатите на важни институции и организации.
Wupperleben
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Екипът за интеграция и работа с бежанци
Екипът предлага консултация по телефона! Моля да наберете следния тел. номер при нужда 0202
563 4005. Ние работим и консуртираме от понеделник до петък от 9:00-15:00 часа. По изключение
могат да се провеждат и консилтации на различни езици.

3. Информация за родители на деца между 0 и 6 години
Важна информация за родители на деца в детската градина
От 28. май всички деца, които ще бъдат в първи клас могат да ходят отново на детска градина.
Освен тях ще продължат да ходят и децата, които до този момент имаха право: например децата на
родители, работещи в определени сфери, които са от голямо значение или децата на самотни
родители и т. н Ако искате детето Ви отново да тръгне на детска градина, свържете се с детската
градина. От 08. юни всички деца могат да започнат да ходят на градина, но само за определени
часове пред седмицата: 35, 25 или 15 часа вместо 45, 35, 25 на седмица. Повече по темата ще
научите от пресата към държавното управление :
Öffnung der Kindertagesbetreuung

Съвети за деца по време на пандемията
Не само ние се постарахме да съберем съвети как децата да прекарват активно времето си по време
на тази ситуация и как родители могат да им помогнат. В интернет портала за сействата има много
идеи – за малки и големи деца:
Tipps Familienportal

Музикално насочено подпомагане
За родители на малки деца между 0 и 3 има специално музикално предложение: KIWI – детски и
приспивни песнички от цял свят. Тук долу ще намерите три песни, които също се пеят в KIWI-групата:
Para dormir a un elefante
Zwei ganz kleine Bärchen
Karga
Освен това има музикални предложения от музикалното училище под следния линк:
Bergische Musikschule
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4. Информаця за родители на деца в училищна възраст
Скъпи родители - важна информация за ученици, родители и семйства във Вупертал
От 26.5.2020 ходят всички деца отново на училище, но с малки промени. На ден или през няколко
дена през седмицата се преподава на деца, но в малки групи и няколко часа. Информирайте се за
часовете на децата на официалната страница на училището. През останалите дни остава „обучение
от вкъщи“ като единствена форма. Информирайте се за материалите за „обучение вкъщи“.
Приетите закони за спазване на дистанция и лична хигиена и носенето на маски остават в сила и
трябва да бъдат спазвани, за да се намали броят на заразените. За една част от учениците не е лесно
завръщането в училище. Много неща се промениха. Комуникацията с децата относно това е важна.
За помощ се обърнете към учители или социални работнци при нужда. Необходимо е да съобщите
на училището вашите актуални данни например (тел. номер и емейл адрес).

Обща информация на министерството на образованието
Важна информация от министерството и как училищата подхождат в тази ситуация ще намерите тук в
линка:
Infos Schulministerium

Сборни групи в училищата
Сборните групи продължават да се предлагат. Информация и формуляри за попълване ще намерите
на страницата на училището. Формулярът трябва да се предаде в училището. Друга информация за
сферите на работа от огромно значение за системата ще намерите тук:
Notbetreuung

Предложения за обучение
С безплатна програма за четене подходяща за начинаещи четенето на книги е още по-забавно и
доставя удоволствие :
Amira Leseförderung
Сляпа крава е интернет търсачка за деца от 8 до 12 години. тук също ще намерите дигитални
образователни предложения:
Blinde Kuh
Една друга страница изпълнена със знания и търсачка ще намерите тук:
Helles Köpfchen
За по-големите ученици от 8. до 13. клас ще намерите още по-вече материали за различни предмети
и относно различни теми за преговор на учебния материал :
Lernlinks
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5. Език, професия и работа
Актуално относно интеграционните курсове и тези относно професията
Една част от езиковите училища във Вупертал предлагат езикови курсове под онлайн форма.
От 18.05.20 две училища в града въдстановиха учебния процес спирсъствие на курстистите под строги
мерки за хигиена.
Министерството за миграция и бежанци BAMF публикува пран за езиковите курсове относно
интеграцията и професията. Тестът за новодошлите мигранти по името (DTZ) както и тестът за живот в
Германия (LiD) ще се предлагат от средата на юни отново.
Освен това BAMF обработва нов план относно провеждането на курсове както преди коронавируса.
Кликнете тук долу за информация:
Informationen vom BAMF

Работа по време на пандемията
Какви права имам като работник? Кой се грежи за защитата на работното ми място? Мога ли да
остана вкъщи, ако имам страх от заразата? Всичко относно работата по време на пандемията на 6
различни езика ще намерите тук долу:
Arbeiten während der Corona-Krise

Важни номера на ресорта за миграция и интеграция
Тел. номера на комуналния център на различни езици
От 09:00 – 15:00 часа
Тел.: 0202 563 4005
Емейл: integration@stadt.wuppertal.de
Местното бюро за чужденци
Тел.: 0202 563 4003
Емейл: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Финансова подкрепа
Тел.: 0202 563 4343
Емейл: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

5

Изпуснали сте брошури? Друго издание, на други езици и още много друга
информация ще намерите на линка или на QR-кода
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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