25. Μαΐου 2020

Ressort Επικαιρότητα
Έκδοση αρ. 9
Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
της πόλης του Βούπερταλ

Αγαπητέ αναγνώστη/αναγνώστρια,
Tις τελευταίες ημέρες ο αριθμός των ατόμων που έχουν μολυνθεί με τον Κορονοϊό έχει επίσης μειωθεί στο
Wuppertal. Σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής επανέρχεται μια νέα κανονικότητα. Ωστόσο, ο κίνδυνος
μόλυνσης δεν έχει τελειώσει και σας ζητάμε να συνεχίσετε να ενημερώνεστε καθημερινά και να
προσέχετε την διατήρηση της απόστασης και άλλους κανόνες προστασίας.

1. Γενικές Πληροφορίες
Περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων κατά του Κορονοιού
Ένα μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή που απασχολεί πολλούς είναι οι καλοκαιρινές διακοπές – μπορεί
κάποιος ξανά να ταξιδέψει; Ίσως επίσης να επισκεφθεί την οικογένεια του εκτός Ευρώπης; Ποιοι
περιορισμοί ισχύουν και σε ποιες χώρες; Τι γίνεται με την καραντίνα; Ορισμένοι κανονισμοί (από τις 20
Μαΐου 2020) παρατίθενται παρακάτω:






Λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού, ισχύει μια παγκόσμια ταξιδιωτική προειδοποίηση για
τουριστικά ταξίδια, προσωρινά έως τις 14 Ιουνίου 2020.
Η Ε.Ε. έχει κλείσει τα εξωτερικά της σύνορα και δεν είναι δυνατή προς το παρόν η
πραγματοποίηση ταξιδιών εκτός Ε.Ε.
Εντός της Ε.Ε. υπάρχει προσεκτική χαλάρωση του κλεισίματος των συνόρων:
o Μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020, θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται προσωρινοί συνοριακοί
έλεγχοι στα σύνορα με τη Γαλλία, την Ελβετία, την Αυστρία, την Ιταλία και την Ισπανία.
o Εάν το επιτρέψει η εξέλιξη της κρίσης του Κορονοϊού, όλοι οι εναπομείναντες ταξιδιωτικοί
περιορισμοί μεταξύ Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας και Γαλλίας θα αρθούν στις 15 Ιουνίου
2020.
Τα ταξίδια από τη Γερμανία στην Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία εξακολουθούν να είναι
αυστηρά περιορισμένα.
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Δεν υπάρχει πλέον γενική υποχρέωση καραντίνας για άτομα που εισέρχονται από χώρες της Ε.Ε.,
τη Μεγάλη Βρετανία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν ή την Ελβετία.
 Εάν ο αριθμός των κρουσμάτων αυξηθεί ξανά σε μία από τις προαναφερθείσες χώρες, αυτοί που
έρχονται από αυτές τις χώρες θα πρέπει να μπαίνουν ακόμα σε καραντίνα.
Μια επισκόπηση των κανόνων που ισχύουν στο κρατίδιο μας θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
FAQ Reisen WDR
Δεδομένου ότι οι κανονισμοί αλλάζουν συχνά και διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αξίζει να μάθετε
περισσότερα στην αρχική σελίδα του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εξωτερικών:
Reisehinweise Auswärtiges Amt

Πληροφορίες από το Wuppertal
Παρακαλείστε να ενημερώνεστε καθημερινά για όλα τα μέτρα που αφορούν τον Κορονοϊό από την αρχική
σελίδα του δήμου του Βούπερταλ. Εκεί θα βρίσκετε περαιτέρω οδηγίες για τα μέτρα συμπεριφοράς και
τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

2. Πληροφορίες για (Νέους)Μετανάστες, Πρόσφυγες και Οικογένειες
Πληροφορίες για τον Κορονοϊό
Διάφορες τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την κρίση του Κορονοϊού και τα σχετικά μέτρα προστασίας
μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
Corona Vorgaben leichte Sprache
Mund- Nasen- Schutz leichte Sprache
Infos deutsche Gebärdensprache

Βοήθεια για αγορές από την ομάδα SV Bayer:
Η SV Bayer προσφέρει τώρα με την τρέχουσα κρίση του Κορονοϊού μια προσφορά βοήθειας . Είναι μια
βοήθεια για ψώνια για όλους όσους έχουν το έχουν ανάγκη. Μπορείτε να δείτε τη λεπτομερή διαδικασία
αυτής της προσφοράς βοήθειας στον παρακάτω σύνδεσμο:
Wir helfen verein(t)

Ιστότοπος „Wupperleben“
Η κοινωνική υπηρεσία των Καθολικών γυναικών προσφέρει ιστότοπο με πολλές γλώσσες στον οποίο οι
«γυναίκες που είναι νέες κάτοικοι του Βούπερταλ» μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες για διάφορα θέματα
σε διαφορετικές γλώσσες. Τέτοια μπορούν να είναι σχολικά θέματα όπως π.χ. Η Ημέρα των Γονέων και η
Μπλε Επιστολή (Elternsprechtag und Blauer Brief), η οικογενειακή ζωή, εξηγούνται κανόνες συμπεριφοράς
στη Γερμανία όπως ραντεβού με σχετικούς οργανισμούς και επικοινωνία με αυτούς.
Wupperleben
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Ομάδα ενσωμάτωσης- και εργασίας Προσφύγων
Η ομάδα προσφέρει συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου! Για αυτήν την προσφορά, συνεχίστε να καλείτε την
τηλεφωνική γραμμή 0202 563 4005. Η ανοιχτή γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις
9:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συμβουλευτική μπορεί να πραγματοποιηθεί σε
διαφορετικές γλώσσες.

3. Πληροφορίες για γονείς παιδιών ηλικίας από 0 έως 6 χρονών
Σημαντικές πληροφορίες για γονείς παιδιών που πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό
Από τις 28 Μαΐου, όλα τα παιδιά που θα πάνε στο σχολείο το καλοκαίρι του 2020 μπορούν να
επιστρέψουν στους παιδικούς σταθμούς. Εδώ ανήκουν και όλες οι ομάδες για τις οποίες προυπήρχε
αυτό το δικαίωμα: παιδιά που οι γονείς τους ανήκουν σε επαγγέλματα που θεωρούνται σχετιζόμενα με
την λειτουργεία του συστήματος, παιδιά εργαζόμενων γονέων μονογονεικων οικογενειών κ.λ.π.. Εάν
θέλετε το παιδί σας να επιστρέψει στην ημερήσια φροντίδα, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τον
παιδικό σταθμό του. Από τις 8 Ιουνίου, όλα τα παιδιά μπορούν να επιστρέψουν στους παιδικούς
σταθμούς, αλλά με μειωμένες ώρες: 35, 25 και 15 ώρες την εβδομάδα αντί για 45, 35, 25 την εβδομάδα.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό στο δελτίο τύπου κυβέρνησης του κρατιδίου:
Öffnung der Kindertagesbetreuung

Συμβουλές για παιδιά στην περίοδο του Κορονοϊού
Όχι μόνο έχουμε ήδη συλλέξει κάποιες ιδέες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, πώς τα παιδιά στην
τρέχουσα κατάσταση να αποσχοληθούν αλλά και πώς μπορούν οι γονείς να τα υποστηρίξουν. Υπάρχουν
πολλές συμβουλές στο Familienportal για μικρά και μεγάλα παιδιά:
Tipps Familienportal

Μουσική πρόοδος
Για γονείς με μικρά παιδιά από 0 - 3 ετών υπάρχει μια ειδική προσφορά μουσικής στο Βούπερταλ: KIWI παιδικά τραγούδια και νανουρίσματα από όλο τον κόσμο. Μια δυνατότητα γι αυτόβρίσκεται σε αυτά τα
τρία βίντεο με τραγούδια που τραγουδούν επίσης στις ομάδες KIWI:
Para dormir a un elefante
Zwei ganz kleine Bärchen
Karga
Εκτός από αυτά υπάρχουν επίσης και άλλα βίντεο σχετικά με τη μουσική που προσφέρει το Bergische
Musikschule στον παρακάτω σύνδεσμο:
Bergische Musikschule
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4. Πληροφορίες για γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας
Αγαπητοί γονείς - Σημαντικές πληροφορίες για μαθητές, γονείς και οικογένειες στο Βούπερταλ
Από τις 26 Μαΐου 2020 όλοι οι μαθητές όλων των τύπων σχολείων θα πηγαίνουν ξανά στο σχολείο σε
καθημερινή βάση. Μία ή και για περισσότερες ημέρες την εβδομάδα σε μικρές ομάδες και για λίγες ώρες
το μάθημα θα γίνεται στο σχολείο. Παρακαλείστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πότε θα γίνονται τα
μαθήματα του παιδιού σας στην αρχική σελίδα του σχολείου του. Τις υπόλοιπες μέρες, οι μαθητές θα
συνεχίζουν τα μαθήματα από το σπίτι. Παρακαλείστε να ενημερωθείτε σχετικά με το υλικό για τα
μαθήματα από το σπίτι. Οι προδιαγραφόμενοι κανόνες απόστασης και υγιεινής και η υποχρέωση χρήσης
μάσκας πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την πρόληψη νέων μολύνσεων. Για μερικούς μαθητές, η
επιστροφή στην τάξη δεν είναι εύκολη. Στο μεταξύ έχουν συμβεί πολλά. Συνεχίστε να μιλάτε στα παιδιά
σας για αυτό. Εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε με καθηγητές και κοινωνικούς λειτουργούς του σχολείου.
Δώστε στο σχολείο τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας σας (αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση email).

Γενικές πληροφορίες του Υπουργείου Παιδείας για τον Κορονοιό
Όλες οι πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουν τα σχολεία την
τρέχουσα κατάσταση είναι διαθέσιμες εδώ:
Infos Schulministerium

Φροντίδα στο σχολείο για περιπτώσεις ανάγκης
Η φροντίδα στο σχολείο για περιπτώσεις ανάγκης εξακολουθεί να υπάρχει. Πληροφορίες και μια φόρμα
που πρέπει να συμπληρώσετε θα την βρείτε στην αρχική σελίδα του σχολείου του παιδιού σας. Αυτήν θα
πρέπει να την παραδώσετε στο σχολείο. Περισσότερες πληροφορίες ακόμα για τις ομάδες των
επαγγελμάτων που θεωρούνται σχετιζόμενα με την λειτουργεία του συστήματος μπορείτε να βρείτε εδώ:
Notbetreuung

Εκπαιδευτικές προτάσεις
Με ένα δωρεάν πρόγραμμα ανάγνωσης για αρχάριους με βιβλία και παιχνίδια σε διαφορετικές γλώσσες,
η εκμάθηση της ανάγνωσης γίνεται ακόμα πιο διασκεδαστική:
Amira Leseförderung
Η Blinde Kuh είναι μια μηχανή αναζήτησης για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών. Εδώ μπορείτε επίσης να
ανακαλύψετε ψηφιακές εκπαιδευτικές προσφορές:
Blinde Kuh
Μια άλλη εξαιρετική σελίδα αναζήτησης και γνώσης είναι η ακόλουθη αρχική σελίδα:
Helles Köpfchen
Για τους μεγαλύτερους μαθητές από την 8η έως την 13η τάξη υπάρχει μια συλλογή με μαθησιακούς
συνδέσμους - καλές περιλήψεις για διάφορα μαθήματα και θεματικούς τομείς για την επανάληψη της
σχολικής ύλης:
Lernlinks
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5. Γλώσσα, Επάγγελμα και Εργασία
Τρέχουσες πληροφορίες για τα μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας τα λεγόμενα ένταξης και
για τα μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας που σχετίζονται με το επάγγελμα
Ορισμένα σχολεία εκμάθησης της γλώσσας στο Βούπερταλ πραγματοποιούν τα μαθήματα σε ηλεκτρονική
μορφή.
Από τις 18 Μαΐου 20, δύο σχολεία στο Βούπερταλ έχουν ξεκινήσει μαθήματα με φυσική παρουσία
σύμφωνα με τους καθορισμένους κανονισμούς υγιεινής.
Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) δημοσίευσε πρόσφατα ένα σχέδιο
επανέναρξης για τα μαθήματα εκμάθησης της γλώσσας τα λεγόμενα ένταξης και για τα μαθήματα
εκμάθησης της γλώσσας που σχετίζονται με το επάγγελμα. Κατά συνέπεια, η επανέναρξη του γερμανικού
τεστ γλωσσομάθειας για μετανάστες (DTZ) και του τεστ << η ζωή στη Γερμανία>> (LiD) θα είναι δυνατή
από τα μέσα Ιουνίου.
Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Μετανάστευσης και Προσφύγων (BAMF) αναπτύσσει επί του
παρόντος μια ιδέα για την επανέναρξη της διδασκαλίας στην τάξη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες
πληροφορίες εδώ:
Informationen vom BAMF

Εργασία κατά την περίοδο της πανδημίας του Κορονοϊού
Ποια δικαιώματα έχω αυτήν την στιγμή ως εργαζόμενος; Ποιος φροντίζει για την προστασία στο χώρο
εργασίας μου; Μπορώ να μείνω απλά να μείνω στο σπίτι ,αν φοβάμαι τον Κορονοϊού; Τα πάντα σχετικά με
την εργασία στην κρίση τουΚορονοϊού εξηγούνται εδώ σε 6 διαφορετικές γλώσσες:
Arbeiten während der Corona-Krise

Σημαντικές ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές του τμήματος Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης
Πολύγλωσση ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του Δημοτικού κέντρου ενσωμάτωσης
Διαθέσιμο από 09:00 – 15:00
Τηλέφωνο: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Γραφείο Αλλοδαπών
Τηλέφωνο: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Οικονομική βοήθεια
Τηλέφωνο: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de
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Χάσατε Ενημερωτικά Δελτία ? Παλαιότερες εκδόσεις ,περισσότερες γλώσσες και
πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο ή στο κωδικό γρήγορης
ανταπόκρισης (QR-Code)
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen

6

