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تازه های ریسورت
خبرنامه ی دپارتمان ادغام و مهاجرت ووپرتال

خوانندگان عزیز،
در روزهای گذشته تعداد افرادی که به ویروس کرونا مبتال شده اند در ووپرتال هم کاهش پیدا کرد.
در بسیاری از بخش های عمومی شهر ،زندگی به حالت عادی برگشته است .البته که خطر
ابتال هنوز از سرمان نگذشته است ،کماکان از شما خواهش می کنیم که هر روز اطالعات
جدید را بخوانید و فاصله گذاری اجتماعی و سایر موارد محافظتی را رعایت کنید.

 .1اطالعات عمومی
رفع محدودیت های دیگر اقدامات ضد کرونا
یکی از موضوعاتی که در حال حاضر ذهن خیلی ها را به خود مشغول کرده است ،تعطیالت تابستانی
است .آیا اجازه سفر هست ؟ شاید حتی بشود به دیدار خانواده را در خارج ازاروپا رفت ؟ در چه
کشورهایی چه محدودیت هایی وجود دارد ؟ قرنطینه در کشورهای دیگر چگونه است ؟ برخی از
قوانینی که تا بیست ماه می تصویب شده اند را در لیست زیر می نویسیم :
•
•
•

•
•
•

بعلت ویروس همه گیر کرونا هنوز هم قوانین منع سفر برای سفر های توریستی وجود دارد و فعال
تا  15ماه جون ادامه خواهد داشت.
اتحادیه اروپا مرزهای خارجی اش را بسته است ،سفر به خارج از اروپا در حال حاضر امکان
پذیر نیست.
درون اتحادیه اروپا رفع محدودیت های مرزها با اعمال موارد محافظتی انجام میشود :
_ فعال تا تاریخ  15ماه جون در مرزهای فرانسه  ،سوئیس ،اتریش و ایتالیا و هم چنین اسپانیا
هنوز به صورت موقتی کنترل های مرزی انجام میشود.
_ اگر که رشد ویروس کرونا این اجازه را بدهد  ،محدودیت های موجود حال حاضر بین آلمان،
اتریش ،سوئیس و فرانسه از تاریخ  15جون برداشته می شوند.
سفر از آلمان به لهستان و چک کماکان سختگیرانه ممنوع است.
به صورت کلی دیگر هیچ اجباری برای قرنطینه کسانی که از کشورهای اتحادیه اروپا ،انگلستان،
ایسلند ،نروژ ،لیختن اشتاین و سوئیس می آیند  ،وجود نخواهد داشت.
اگر آمار مبتالیان در یکی از کشورهایی که در باال ذکر شد ،باال رود  ،مسافران این کشورها باید
قرنطینه شوند.

یک مرور کلی بر قوانینی که در استان ما برقرار هستند را در لینک زیر می بینید :
FAQ Reisen WDR

از آنجایی که قوانین مرتب در حال تغییر هستند و از یک استان به استان دیگر متفاوت ،ارزش
دارد که سری به وبسایت های اداری معتبر بزنید :
Reisehinweise Auswärtiges Amt

اطالعاتی از ووپرتال
لطفا هر روز برا ی خواندن اطالعات جدید به وب سایت شهر ووپرتال سر بزنید .در آنجا می توانید آخرین
تذکرات و محدودیت های وضع شده را ببینید :
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

 .2اطالعاتی برای خانواده های مهاجر و پناهنده :
اطالعاتی در مورد ویذوس کرونا
اطالعات بروزو مختلف در مورد بحران کرونا و اقدامات محافظتی مربوط به آن را در
لینک های زیر می توانید بخوانید :
Corona Vorgaben leichte Sprache
Mund- Nasen- Schutz leichte Sprache
Infos deutsche Gebärdensprache

کمک خرید SV BAYER
بایر در این روزهای بحران کرونا کمک هایی را ارائه می کند.و این بار این کمک در
مورد کمک های خرید است برای تمام کسانی که به این کمک ها نیاز دارند .پروسه دقیق این کمک
ها را می توانید در لینک زیر بخوانید :
)Wir helfen verein(t

بالگ زندگی ووپر
مرکز خدمات اجتماعی زنان کاتولیک بالگی را به زبان های مختلف ارائه میدهد که در آنجا
افراد تازه وارد به ووپرتال می توانند با هم آشنا شوند و بهم کمک کنند .موضوعاتی از قبیل
موضوعات مدرسه  ،مثال گفتگوهای والدین  ،نامه آبی ،زندگی خانوادگی و تماس و ترمین با ارگان
های مختلف مطرح می شود و به صورت دقیق توضیح داده می شوند.
Wupperleben

تیم اینتگراسیون و کار پناهندگی
این تیم مشاوره هایش را به صورت تلفنی ارائه می دهد! به این منظور کماکان می توانید از
خطوط تلفن 02025634005استفاده کنید  .خطوط تلفن از دوشنبه تا جمعه از ساعت  9صبح تا
 15بعد از ظهر آماده پاسخگویی به شما هستند .در موارد استثنا مکالمات به زبان های مختلف
انجام شود.

 .3اطالعات برای والدین کودکان صفر تا شش سال :
اطالعات مهم برای والدین کودکان مهدکودکی
از  28مای تمامی بچه هایی که در تابستان سال  2020به مدرسه می روند ،اجازه دارند دوباره
به مهدکودک بروند .شامل تمام گروه ها میشود ،آن هایی که تا امروز هم این اجازه را داشتند :بچه
های والدینی که شغل های مرتبط با سیستم دارند ،بچه های افراد تک والد شاغل و غیره  .اگر می
خواهید فرزند خورد را دوباره به بخش نگهداری بسپارید ،لطفا با مهدکودک مربوطه تماس
بگیرید .از هشتم ماه جون تمامی بچه ها اجازه دارند به کیتا بروند ،ولی با ساعت های کمتر.
 25 ،35و  15ساعت در هفته به جای  25 ،35 ،45در هفته .اطالعات بیشتر را می توانید در
اطالعیه های دولت ببینید:
Öffnung der Kindertagesbetreuung

پیشنهادهایی برای بچه ها در زمان کرونا
قبال در شماره های گذشت ه این خبرنامه ایده هایی را جمع آوری کردیم که بچه ها چطور می توانند
در چنین موقعیتی خود را سرگرم کنند و چگونه میشود والدین را در این راه حمایت کرد  .بر
روی پرتال خانواده ایده ها و پیشنهاد های زیادی جمع آوری شده اند ،برای بچه های کوچک و
بزرگ.
Tipps Familienportal

موسیقی
برای والدین با بچه های کوچک ( بین صفر تا سه سال ) در ووپرتال یک پیشنهاد ویژه موسیقیایی
داریم .کیوی بچه ها و آهنگ های الالیی از تمام نقاط دنیا  .نظری کوتاه به آن را می توانید در
این سه ویدیو با ترانه ببینید ،که در گروه کیوی هم خوانده شده اند.
Para dormir a un elefante
Zwei ganz kleine Bärchen
Karga

به جز این پیشنهاد های دیگر موسیقیایی هم مدرسه موسیقی برگیش را در لینک زیر می توانید
ببینید :
Bergische Musikschule

 .4اطالعات برای والدینی که کودکانی در سن اجبار مدرسه دارند.

خانواده های عزیز_ اطالعات مهم برای دانش آموزان  ،والدین و خانوادها
از تاریخ  26ماه مای همه بچه ها از تمام مدارس به صورت تدریجی به مدرسه و سر کالس درس
می روند .یک روز در هفته و یا چند روز در هفته بچه ها در گروه های کوچک چند ساعتی در
مدرسه آموزش می بینند .لطفا اطالعات الزم در مورد ساعت های درس فرزندتان را از وبسایت
مدرسه ببینی د .در روزهای دیگر کماکان مدرسه در خانه برقرار است .در مورد موارد مدرسه در
خانه هم اطالعات الزم را بخوانید  .تمام مقررات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و ماسک
اجباری باید رعایت شوند ،که از بروز عفونت های جدید جلوگیری شود .برای بعضی از دانش
آموزان راحت نیست که به سرکالس درس برگردند .در این مدت خیلی اتفاق ها افتاده است .با
فرزندتان مرتب در مورد این اتفاقات صحبت کنید .برای گرفتن کمک حتما با معلم و یا مددکاران
مدرسه صحبت کنید .لطفا شماره تلفن و آدرس های به روز خود را در اختیار مدرسه قرار دهید.

اطالعات وزارت آموزش و پرورش در مورد کرونا
تمام اطالعات وزارت آموزش که چگونه مدرسه ها با شرایط حال حاضر کنار بیایند را می توانید
در اینجا مطالعه کنید :
Infos Schulministerium

نگهداری اضطراری در مدرسه
بچه ها کماکان می توانند در شرایط اضطراری در مدرسه نگهداری شوند .لطفا اطالعات ببشتر را
از طریق مدرسه و وب سایت مدرسه به دست آورید .آنجا فرمی را خواهید دید که باید پر کنید و
به مدرسه تحویل دهید .اطالعات بیشتر و پاسخ به سواالت مهم را می توانید در وبسایت آموزش و
پرورش استان ببینید :
Infos Notbetreuung

پیشنهاد های آموزشی
با یک برنامه رایگان برای کسانی که تازه شروع به خواندن کرده اند و بازی در زبان های
مختلف یادگیری را آسان تر می کند:
Amira Leseförderung

گاو کور یک موتور جستجو است برای بچه های  8تا  12سال .پیشتهای آموزشی دیجیتال را هم
می توان در اینجا پیدا کرد :
Blinde Kuh

یک سایت جستجو گر و علمی دیگر هم در اینجا پیدا می شود:
Helles Köpfchen

برای دانش آموزان بزرگتر که کالس هشتم تا دهم هستند در این مجموعه ای از لینک های
آموزشی وجود دارد ،یک مجموعه خوب از تمام ی رشته ها و موضوعات برای تکرار و یادآوری
درس های مدرسه:
Lernlinks

زبان ،شغل  ،کار
کالس زبان
بعضی از کالس زبان های ووپرتال کالس هایشان را به صورت مجازی برگزار می کنند .از
تاریخ هجدهم ماه مای دو مدرسه زبان کالس ها را به صورت حضوری و با رعایت موازین
بهداشتی برگزار می کنند.

بامف به تازگی اخباری را در مورد از سرگیری مجدد کالس های زبان منتشر کرده است .که
طبق آن امتحانات اینتگراسیون کورس و امتحان زندگی در آلمان می توانند از اواسط ماه جون از
سر گرفته شوند.
از همین رو بامف در حال حاضر در حال بررسی بازگشایی مجدد کالس های حضوری است .
در اینجا اطالعات بیشتر در این مورد را می توانید ببینید :
Informationen vom BAMF

کار در زمان بحران کرونا
در این روزها به عنوان یک کارمند چه حق و حقوقی دارم ؟ چه کسی مسئول موارد محافظتی
محل کار من است ؟ آیا من اجازه دارم همینطوری در خانه بمانم وقتی ترس از کرونا دارم ؟ تمام
موارد شغلی در زمان کرونا توضیخ داده شده است و در  6زبان مختلف در این لینک می بینید:
Arbeiten während der Corona-Krise

خطوط تلفن مهم مرکز ادغام و مهاجرت
تلفن چند زبانه مرکز ادغام
ساعات کاری
09:00 – 15:00 Uhr
Telefon: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
اداره مهاجرت
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
کمک های اقتصادی
Telefon: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

آیا شماره های قبلی خبرنامه را از دست داده اید ؟ در اینجا می توانید شماره های
قبلی و سایر اطالعات دیگر را پیدا کنید :
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen

