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Bölümden Güncel Haberler
Sayı 9
Göç ve Entegrasyon Bölümünün Bülteni

Sevgili okuyucular,
Coronavirüsü ile enfekte olanların sayısı son birkaç gün içinde Wuppertal'da da düşmüştür. Kamusal
yaşamın birçok alanında yeni bir normalliğe geri dönülmekte. Ancak enfeksiyon riski sona ermedi ve sizden
her gün kendinizi bilgilendirmeye devam etmenizi ve mesafe ve diğer koruyucu kurallara dikkat etmenizi
istiyoruz.

1. Genel Bilgiler
Anti-Corona Önlemlerinin daha fazla Gevşemesi
Yaz tatili şu anda önemli bir konu - tekrar seyahat etmek mümkün mü? Belki Avrupa dışındaki ailenizi de
ziyaret edebilirsiniz? Hangi ülkelerde hangi kısıtlamalar geçerlidir? Karantinaya konusu ile ilgili hangi bilgiler
önemlidir? Bazı düzenlemeler (20 Mayıs 2020 itibariyle) aşağıda listelenmiştir:


Corona salgını nedeniyle, turizm seyahatleri için dünya çapında bir seyahat uyarısı, geçici olarak 14
Haziran 2020'ye kadar geçerlidir.
 AB dış sınırlarını kapattı, AB dışına seyahat şu anda mümkün değil.
 AB içinde sınır kapanmalarında hafif bir gevşeme vardır:
o 15 Haziran 2020'ye kadar, Fransa, İsviçre, Avusturya, İtalya ve İspanya ile sınırlarda sadece
geçici sınır kontrolleri yapılacaktır.
o Corona krizinin gelişmesine göre, Almanya, Avusturya, İsviçre ve Fransa arasındaki kalan
tüm seyahat kısıtlamaları 15 Haziran 2020'de kaldırılacaktır.
 Almanya'dan Polonya'ya ve Çek Cumhuriyeti'ne çıkışlar hâlâ kesin olarak sınırlandırılmıştır.
 Artık AB ülkeleri, İngiltere, İzlanda, Norveç, Lihtenştayn veya İsviçre'den gelen insanlar için genel bir
karantina yükümlülüğü yoktur.
 Yukarıda belirtilen ülkelerden birinde enfeksiyon sayısı tekrar artarsa, bu ülkelerden gelen
göçmenlerin hala karantinaya alınması gerekmektedir.
Eyaletimizde geçerli olan kuralların özetini aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:
FAQ Reisen WDR
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Yönetmelikler sık sık değiştiği ve ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğinden, Federal Dışişleri Bakanlığı'nın ana
sayfasında daha fazla bilgi edinmek önemlidir:
Reisehinweise Auswärtiges Amt

Wuppertal´dan Bilgiler
Lütfen Wuppertal şehrinin ana sayfasındaki Coronavirüs´ü ile ilgili tüm önlemler hakkında her gün kendinizi
bilgilendirin. Burada davranışsal önlemler ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi bulacaksınız:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

2. (Yeni) Göçmenler, Mülteci Aileler için Bilgiler
Coronavirüsü´ne yönelik Bilgiler
Corona krizi ve bununla ilgili koruyucu önlemler hakkında çeşitli güncel bilgiler aşağıdaki bağlantılarda
bulunabilir:
Corona Vorgaben leichte Sprache
Mund- Nasen- Schutz leichte Sprache
Infos deutsche Gebärdensprache

SV Bayer'den Alışveriş Yardımı:
SV Bayer Corona krizinden dolayı yardım teklifinde bulunuyor. İhtiyacı olan herkes için bir alışveriş yardımı
organize ediyor. Bu yardım teklifiyle ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki bağlantıda görebilirsiniz:
Wir helfen verein(t)

“Wupperleben“ Blog´u
Katolik kadınların sosyal hizmeti, “Neuwuppertal kadınlar” ın farklı dillerde fikir alışverişinde bulunabileceği
çok dilli bir blog sunmaktadır. Okul konuları gibi Ebeveynler Günü ve Mavi Mektup, aile hayatı,
Almanya'daki davranışların yanı sıra önemli kuruluşların iletişimi ve onlarla temaslar açıklanmaktadır.
Wupperleben

Entegrasyonu ve Mülteci Çalışmalar Ekip´i
Ekip telefonla danışmanlık sunuyor! Bunu yapmak için 0202 563 4005 yardım hattını aramaya devam edin.
Yardım hattı pazartesiden cumaya 09: 00-15: 00 saatleri arasında açıktır. İstisnai durumlarda, danışmanlık
farklı dillerde yapılabilir.
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3. 0-6 Yaş Arası Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Kreş Çocuklarının Ebeveynleri için Önemli Bilgiler
28 Mayıs'tan itibaren, 2020 yazında okula gidecek olan tüm çocuklar kreşe geri dönebilirler. Buna ek
olarak, daha önce hak sahibi olan gruplar da günlük bakımından yararlanabilir: sistematik bir meslekte
çalışan ebeveynlerin çocukları, çalışan bekar ebeveynlerin çocukları, vb. Çocuğunuzu tekrar bakıma/kreşe
vermek isterseniz, lütfen anaokulunuzla iletişime geçin. 8 Haziran'dan itibaren, tüm çocuklar günlük
bakıma geri dönebilir, ancak daha az saatle: haftada 45, 35, 25 yerine haftada 35, 25 ve 15 saat. Bununla
ilgili daha fazla bilgiyi eyalet hükümetinin basın bülteninde bulabilirsiniz:
Öffnung der Kindertagesbetreuung

Corona Döneminde Çocuklar için Öneriler
Sadece biz bu bültende değil, başkaları da, çocukların şu anki durumla nasıl başa çıkacağı ve ebeveynlerin
bunları nasıl destekleyebileceği hakkında bazı fikirler topladı. Aile portalında küçük ve büyük çocuklar için
birçok öneri var:
Tipps Familienportal

Müzik Desteği
Wuppertal'da küçük çocuklu ebeveynler için özel bir müzik teklifi var: KIWI - dünyanın her yerinden çocuklar
ve ninniler. Bu üç videoda, KIWI gruplarında da söylenen şarkılarla var:
Para dormir a un elefante
Zwei ganz kleine Bärchen
Karga
Ayrıca Bergische Musikschule tarafından sunulan müzik videoları vardır:
Bergische Musikschule

4. Okul Çağındaki Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Sevgili Veliler - Wuppertal'deki Öğrenciler, Veliler ve Aileler için Önemli Bilgiler

26 Mayıs 2020'den itibaren tüm okul türlerindeki öğrenciler dönen bir sistem ile tekrar derse başlayacaktır.
Küçük gruplar okulda bir gün ya da haftada birkaç gün ders görür. Lütfen çocuğunuzun hangi günlerin
okulda ders göreceği hakkında okulun ana sayfasında kendinizi bilgilendirin. Evde eğitim diğer günlerde
devam edecektir. Evdeki eğitim için hangi ders malzemelerinin gerektiği hakkında bilgi edinin. Yeni
enfeksiyonların oluşmasını önlemek için öngörülen mesafe ve hijyen kuralları ve maske gerekliliğine
kesinlikle uyulmalıdır. Bazı öğrenciler için sınıfa geri dönmek kolay değildir. Bu arada çok şey yaşandı.
Çocuklarınızla bu konuda konuşmaya devam edin. Herhangi bir sorunuz varsa, öğretmenler ve okul sosyal
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görevlileri ile iletişime geçin. Lütfen okula şimdiki iletişim bilgilerinizi verin (telefon numarası ve e-posta
adresi).

Okul Bakanlığı'ndan Corona ile ilgili Genel Bilgi
Eğitim Bakanlığı'ndan okulların şu anki durumla nasıl başa çıktığıyla ilgili tüm bilgilere buradan
ulaşabilirsiniz:
Infos Schulministerium

Okulda Acil Bakım (Notbetreuung) :
Okuldaki acil bakım grubundan yararlanabilirsiniz. Çocuğunuzun okulunun ana sayfasında daha fazla bilgi ve
doldurmanız gereken bir form bulacaksınız. Bu formu okula teslim etmeniz gerekiyor. Sistematik meslek
grupları ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:
Notbetreuung

Öğrenme teklifleri
Farklı dillerde kitap ve oyunlara sahip okumaya yeni başlayanlar için ücretsiz bir okuma programı ile
okumayı öğrenmek daha da eğlencelidir:
Amira Leseförderung
Kör İnek 8 ila 12 yaş arası çocuklar için bir arama motorudur. Dijital eğitim tekliflerini de burada
bulabilirsiniz:
Blinde Kuh
Bir başka harika arama ve bilgi sayfası aşağıdaki ana sayfadır:
Helles Köpfchen
8. sınıftan 13. sınıfa kadar olan öğrenciler için öğrenme bağlantılarına sahip bir koleksiyon vardır – burada
çeşitli konular ve okul içeriğini tekrarlamak için konu alanlarında iyi özetler bulunur:
Lernlinks

5. Dil, Meslek ve İş
Entegrasyon ve Mesleki Dil Kursları Hakkında Güncel Bilgiler
Bazı Wuppertal dil okulları dil kurslarını online olarak yürütmektedir.
18 Mayıs 20'den bu yana, Wuppertal'da iki okul, öngörülen hijyen yönetmelikleri uyarınca yüz yüze eğitim
vermeye başladı.
BAMF en son entegrasyon ve profesyonel dil kurslarının yeniden başlaması için bir planı yayınladı. Buna
göre, göçmenler için Almanca testinin (DTZ) ve Almanya'daki test ömrünün (LiD) haziran ortasından
başlaması mümkün olacaktır.
Buna ek olarak, BAMF şu anda sınıf eğitiminin yeniden başlaması için bir konsept geliştirmektedir. Daha
fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:
Informationen vom BAMF
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Corona Salgını Sırasında Çalışma
Şu anda çalışan olarak hangi haklara sahibim? İşyerimde korunmaya kim bakıyor? Corona virüsünden
korkarsam evde kalabilir miyim? Corona krizi sırasında çalışma hakkında her şey burada 6 farklı dilde
açıklanmaktadır:
Arbeiten während der Corona-Krise

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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