08. юни 2020

Ресорт актуално
Издание номер 11
Брошура на ресорта за миграция и интеграция към гр. Вупертал

Скъпи читатели,
броят на заразените в града намалява и животът започва да се нормализира. Въпреки това остават
много ограничения заради пандемията, които обхващат много сфери от нашия живот. Моля,
отнасяйте се сериозно към ситуацията и спазвайте правилата. Бъдете здрави!

1. Обща информация
Преглед на мерките
На 30. май бяха обявени още разхлабвания на ограниченията. Тук ще намерите обобщено какво е
позволено отново:








Събирания на максимално 10 души на едно място
Събирания с най-близките роднини от първа линия, с братя и сестри, и с партньори и
партньорки както и на две домакинства
Спорт на открито място е позволено на максимално 10 души
Конкурси и състезания в областта на спорта на открит терен, при условие, че се спазват
правилата за хигиена и има специално изработен план за защита от евентуални заразявания
Представления (като кино, театър) са позволени за една четвърт от капацитета на залата , но
максимално с 100 зрители, ако условията (хигиена, дистанция, регулиране на
пропусквателните входове) са изцяло изпълнени
Представления с над 100 зрители, само ако се спазват стриктно всички условия на хигиена и
предпазните мерки, и мерките се представени пред органите на здравеопазването

Въпреки тези разхлабвания е от голямо значение да предотвратим всякакви рискове на зараза!
На този линк ще намерите всички мерки за сигурност и още допълнителна информация:
Aktuelle Maßnahmen
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Коронавирусът
Акттуална информация за кризата и свързаните с нея мерки за сигурност ще намерите тук под линка
на различни езици:
Integrationsbeauftragte
Lebenshilfe

Информация от град Вупертал
Моля, информирайте се ежедневно за всички мерки поради коронавируса на официалната страница
на град Вупертал. Там ще намерите съвети спрямо мерките за държание и законовите нормативи:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

2. Информация за новодошлите, бежанците и семействата
Процесът за придобиване на бежански статус
Информация за влиянието на коронавируса върху процеса за придобиване на бежански статус ще
намерите на следния линк:
Asylverfahren

Апликации и интернет страници за самопомощ
В социалните центрове травмираните бежанци намират защита и контакти с други, което може да се
отрази добре върху тях след всичко преживяно. Онлайн предложенията не могат да заменят това.
Една част от тях обаче могат да ви помогнат поне малко и да ви съпътстват. Тук долу ще намерите
няклоко предложения.

Апликация за телефон „Almhar“
Апликацията за андроид обяснява на английски, арабски и пресийски език за най-честите
емоционални проблеми на травмираните хора.
App Almhar

NAWA – място за защита
На страницата на социалния център в Дюселдорф можете да си пуснете информация и упражнения,
подходящи за хора с психически затруднения и травми на различни езици. Тази информация би
трябвало да Ви помогне да разберете какво се случва по време на психическа травма и как найдобре да реагирате.
NAWA
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Refugeeum - натоварване обяснено накратко
Refugeeum (на албански, арабски, персийски, английски, немски, френски, сръбски език) е
изработено от студенти по психология. Обяснява се какви реакции се получават при натоварване
след преживяна травма и Ви се предоставят различни упражнения, които сами можете да
изпробвате.
Refugeeum

Екипът за интеграция и работа с чужденци
Екипът Ви предлага консултация по телефона! За целта наберете следния номер-0202 563 4005.
Работното време е от понеделник до петък от 9:00- 15:00 часа. По изключени може да Ви предложим
консултация на различни езици.

3. Информация за родители на деца между 0 и 6 години
Скъпи родители – важна информация за родители и семйства в гр. Вупертал
От 8. юни всички записани деца могат отново да посещават детски градини и т.н. Остават ограничени
часовете в които децата могат да ги посещават. В предната брошура Ви съобщихме за това. Важно е
вие като родители да имате контакт с местата, които децата посещават и там да се информирате за
конкретните ограничения и мерките за сигурност.

Парични такси за детски градини и други
За месеците април и май няма нужда да плащате такси за детските градини. Тъй като все още има
ограничения, родителите трябва да платят за сега половината такса за юни и половината за юли.
Тези, които са дали разрешение за теглене от банковата карта, не трябва нищо да предприемат.
Останалите трябва да преведат такските за юни и юли, но само половината сума, както и само
половината от всички останали видове такси под друга форма за детските градини. Консултирайте се,
ако детето е записано под друга форма в дадена детска градина.

Приказки от цял свят
Всеки вторник и четвъртък има на страницата приказки за слушане от целия свят. Потопете се в света
на арабския обущар Ахмед или на турския нахут,очаровайте от приказките от Америка или от
маймуната в Индия! Много от приказките в края си имат изненади за вас:
ErzählZeit

Идеии за у дома
На страницата на католическата семейнообразователна организация ще намерте много различни
идеии за у дома по време на пандемията (игри, творческа работа, рецепти, предложения за
възпитание и предотвратяване на стрес и други):
Ideen für Zuhause
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4. Информация за родители и деца в училищна възраст
Скъпи родители – важна информация за родители, учителите и сействата в гр. Вупертал
Училищните часове се провеждат отново с всички ученици и с тези със специални нужди, но в
определени дни през седмицата. Остават в сила мерките за хигиена и за спазване на дистанция.
Продължава обучението от вкъщи. Поддържайте връзка с класните ръководители на децата.
Спазвайте: Забранено е за родителите да прекрачват прага и двора на училището!
Allgemeine aktuelle Infos des Schulministeriums

Какво се случва след училище?
За учениците от общообразователните и училищата с професионална квалификация, които
завършват е особено важна сега ориентацията към дадена професия. Учениците трябва да
кандидатстват сега с оценките си за изминалия срок за (обучение за придобиване на професия)
Ausbildungsplatz . При търсенето на такъв тип обучение можете да се обърнете за консултация към
агенцията за работа, предложения на индустриално-търговските камери(IHK), на занаятчийските
камери, на салскоспанските и на тези на свободните професий.
Намерете стъпка по стапка Вашата професия и как да кандидатсвате успешно за нея:
Arbeitsagentur
Предложения за практика и обучение и празни места за обучение потърсете тук:
Handwerk und Lehrstellen
Безплатен отлас за местата с техните адреси в предприятията предлагащи обучение:
Bergische IHK
Предложения за обучение в сферата на селското стопанство:
Landwirtschaftskammer

Развийте си знанията по немски език по време на лятната ваканция
През първите три седмици на лятната вакнция комуналния интеграционен център предлага при
спазването на всички необходими мерки за сигурност по време на коронавирус предложения за
развиване на немския език за около 60 новодошли мигрантски деца на възраст между 8-13 години!
Те ще бъдат в малки групи (общо 7 ученика) с двама преподаватели за развитие на езика. Това ще се
предлага от вторник до петък за три учебни часа на в две училища в кварталите – Елберфелд и
Бармен.
Anmeldung Sprachferien
Flyer in verschiedenen Sprachen
Informationen zum Datenschutz
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Учете извън класната стая
Различни предложения с цел обучение за различните класове в различни сфери на други езици ви
предлага Khan Academy. Страницата съдържа над 4000 обучителни видеа от сферите на
математиката, природните науки, историята и икономиката:
Lernangebot

5. Език, професия и работа
Интеграционни и езикови курсове за професията
Разхлабванията на ограниченията имат и пряка връзка с продължаването на провеждане на
интеграционни и езикове курсове за дадена професия. Продължаването им е трудно заради
актуалната ситуация и строгите мерки. Въпреки трудностите до (02.06.2020) 7 от общо 15-те училища
в града за езиково обучение могат да започнат да работят. Моля, свържете се с Вашето училище за
да разбириете как там ще протичат учебните часовете.
Важни телефонни номера на ресорта за миграция и интеграция
Телефонен номер на различни езици към комуналния център за миграция и интеграция
Работно време от 09:00 – 15:00 часа
Тел.: 0202 563 4005
Имейл: integration@stadt.wuppertal.de
Местното бюро за чужденци
Тел.: 0202 563 4003
Имейл: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Финансова помощ
Тел.: 0202 563 4343
Имейл: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Изпуснали сте брошура? Стари издания, други езици и още информация ще
намерите на линка и с помощта на QR-кода
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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