10 Haziran 2020

Bölümden Güncel Haberler
Sayı 10
Göç ve Entegrasyon Bölümünün Bülteni

Sevgili okuyucular,
enfeksiyon sayıları düşüyor ve Wuppertal'daki yaşam yavaş yavaş normalleşiyor. Bununla birlikte, corona
salgınından hepimizin farklı yaşam alanlarında hissettiğimiz birçok kısıtlama vardır. Lütfen durumu ciddiye
almaya devam edin ve geçerli kurallara uyun. Sağlıklı kalın!

1. Genel Bilgiler
İzin verilen önlemlere genel bakış
30 Mayıs'ta gevşetilen önlemler yayınlandı. Tekrar izin verilen önlemlerin kısa bir özeti:








10 kişiye kadar toplantılar
Yakın akrabaların, kardeşler, eşler, yaşam ortakları veya iki evde yaşayan kişilerin toplanması
10 kişiye kadar açık havada temas sporu
Açık ve eğlence amaçlı spor müsabakaları; önkoşul, hijyen ve enfeksiyondan korunma konseptidir
Performanslara (sinema, tiyatro) normal seyirci kapasitesinin dörtte birine kadar izin verilir, ancak
ilgili gereksinimler (hijyen, minimum mesafe, erişim kontrolü) karşılanırsa maksimum 100 seyirci ile
izin verilir
100'den fazla seyirci ile planlanan performanslar, sağlık otoritelerine sunulması gereken özel bir
hijyen ve enfeksiyon koruma konsepti gerektirir

Tüm gevşetilen önlemlere rağmen, enfeksiyon riskinden kaçınmaya devam etmenizi istiyoruz!
Önlemler ve ek bilgiler hakkında her şeyi aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:
Aktuelle Maßnahmen
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Corona
Corona krizi ve ilgili koruyucu önlemler hakkında çeşitli güncel bilgiler, aşağıda farklı dillerde bulunabilir:
Integrationsbeauftragte
Lebenshilfe

Wuppertal´dan Bilgiler
Lütfen Wuppertal şehrinin ana sayfasındaki Coronavirüsü 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
İltica Prosedürü
Corona virüsünün iltica prosedürleri üzerindeki etkileri hakkında bilgi aşağıdaki bağlantıda bulunabilir:
Asylverfahren

Uygulamalar ve kendi kendine yardım web siteleri
Psikososyal merkezlerde, zor durumdaki mülteciler, büyük stres deneyimleri ve travmalarından sonra
stabilize edici ve iyileştirici bir etkiye sahip olabilecek güvenli bir yer ve güvenli ilişkiler bulmaktadır. Bu
konuyla ilgili online teklifler bunun yerini alamaz. Ancak, özellikle kriz ve tecrit durumlarında ilk yardım ve
destek olabilirler. Bu tekliflerden bazılarını aşağıda sunuyoruz:

Kendi kendine yardım uygulaması "Almhar"
Android uygulaması İngilizce, Arapça ve Farsça travmatize kişilerin en yaygın duygusal sorunlarını açıklar.
App Almhar

NAWA – güven veren yer
Travmatik insanlar için bilgi ve alıştırmalar Düsseldorf Psikososyal Merkezi'nin ana sayfasında birçok dilde
duyulabilir. Bunlar, psiktravmada neler olduğunu ve hangi davranışın yardımcı olduğunu daha iyi
anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
NAWA
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Refugeeum - stres reaksiyonlarının basitçe açıklaması
Refugeeum (Arnavutça, Arapça, Dari / Farsça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Sırpça / Boşnakça) psikoloji
öğrencileri tarafından geliştirilmiştir. Bir travma bozukluğundan sonra ortaya çıkabilecek stres reaksiyonları
açıklanır ve etkilenenlerin kendilerini deneyebilecekleri egzersizler sağlanır.
Refugeeum

Entegrasyonu ve Mülteci Çalışmalar Ekip´i
Ekip telefonla tavsiye 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, tavsiye farklı
dillerde yapılabilir.

3. 0-6 Yaş Arası Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Sevgili ebeveynler - Wuppertal'daki ebeveynler ve aileler için önemli bilgiler
8 Haziran'dan bu yana anaokullarında ve çocuk gündüz bakım tesislerinde yeri olan tüm çocuklar tekrar
bakım tesisine gidebilirler. Ancak, çocuklara bakılma süresi sınırlıdır. Bunu zaten son bültende göstermiştik.
Ebeveynler olarak tesise, yani anaokuluna veya gündüz bakım tesisine başvurmanız ve oradaki bireysel
düzenlemeler ve önlemler hakkında bilgi edinmeniz önemlidir.

Bakım ücretleri
Nisan ve Mayıs aylarında çocuk bakımı için ücreti ödenmemiştir. Düzenli çalışma/bakım hala kısıtlı olduğu
için ebeveynlerin Haziran ve Temmuz ayları için ebeveyn katkılarının yarısını ödemesi gerekmektedir.
Şehre SEPA otomatik ödeme talimatı veren ebeveynlerin hiçbir şey yapmaları gerekmemekterdir. Diğer
ebeveynler başlangıçta katkıların sadece yarısını Haziran ve Temmuz ayı için aktarmalı ve Haziran ve
Temmuz ayları için mevcut katkı emirlerini yarıya indirmelidir. Diğer sağlayıcılar (freie Träger) için ilgili
düzenlemeler hakkında siz ebeveyn olarak bilgi almalısınız.

Dünyanın her yerinden masallar
Her Salı ve Perşembe günü hikaye anlatma sayfasında dünyanın her yerinden duyulacak yeni masallar var.
Bizimle Arap ayakkabıcı Achmed veya Türk nohut dünyasına gelin, Amerika'dan Hänschen elma
çekirdeğinden veya Hindistan'dan maymunun kalbinden ilham alın! Masalların çoğu sizi katılmaya davet
ediyor:
ErzählZeit

Evdeki zaman için fikirler
Katolik aile eğitim merkezinin aşağıdaki sayfasında her gün, Corona sırasında evdeki zaman için farklı fikirler
sunulur (oyun fikirleri, zanaat fikirleri, yemek/pasta tarifleri, eğitim tavsiyesi veya stres giderici, vb.):
Ideen für Zuhause
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4. Okul Çağındaki Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Sevgili Veliler - Wuppertal'deki Öğrenciler, Veliler ve Aileler için Önemli Bilgiler
Örgün öğretim (Präsenzunterricht) tüm öğrenciler ve özel gereksinimi olan öğrenciler için farklı günlerde
yapılacaktır. Öngörülen mesafe ve hijyen kuralları hala geçerlidir. Evde eğitim devam ediyor. Lütfen
çocuklarınızın sınıf öğretmenleriyle iletişim halinde olun. Lütfen dikkat: Ebeveynlerin okul tesislerine ve okul
binasına girmelerine izin verilmez!
Allgemeine aktuelle Infos des Schulministeriums

Okuldan sonra ne olacak?
Mesleki yönelim şu anda genel eğitim okullarının ve meslek yüksekokullarının son yıllarındaki öğrenciler için
önemlidir. Okuldan ayrılanlar, yarıyıl karneleriyle şimdi bir meslek öğretim yerine başvurmak zorundadır.
Bir meslek öğretim yeri ararken, istihdam ajansının danışmanlık teklifleri, odaların çıraklık değişimleri;
Sanayi ve Ticaret Odası (IHK), El Sanatları Odası, Ziraat Odası ve Liberal Meslekler Odası yardım olarak
kullanılabilir.
Size uyan istediğiniz mesleği kademeli olarak bulun ve başarılı bir şekilde nasıl başvuracağınız hakkında
bilgi edinin:
Arbeitsagentur
Staj, eğitim ve bölgedeki boş pozisyonlar için ipuçları:
Handwerk und Lehrstellen
Eğitim şirketlerinin adresleri ile okuldan ayrılanlar için ücretsiz eğitim atlası:
Bergische IHK
Tarımdaki eğitim mesleklerine genel bakış:
Landwirtschaftskammer

Yaz tatilinde dil desteği
Belediye entegrasyon merkezi yaz tatilinin ilk üç haftasında 8-13 yaş arası yakl.60 (yeni) göçmen öğrenciye
mevcut Corona koruma yönetmelikleri kapsamında bir dil destek programı sunuyor! Öğrenciler iki dil
öğretmeni tarafından küçük gruplar halinde (yedi öğrenci) eğitilir. Teklif, Elberfeld ve Barmen'de iki okulda
üç ders saati için Salı-Cuma günleri arasında gerçekleşecektir.
Anmeldung Sprachferien
Flyer in verschiedenen Sprachen
Informationen zum Datenschutz
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Sınıf dışında öğrenim
Khan Academy, farklı konularda ve dillerde farklı sınıflar için çeşitli öğrenme fırsatları sunmaktadır. Web
sitesi matematik, bilim, tarih ve ekonomi alanlarından 4000'den fazla öğrenme videosu içermektedir:
Lernangebot

5. Dil, Meslek ve İş
Entegrasyon ve meslek dil kursları
Corona önlemlerinin gevşetilmesi, entegrasyon ve meslek dil kursları için sınıf öğretiminin yeniden
başlamasını etkilemektedir. Şu andaki düzenlemeler ve şimdiki durum sınıf öğretiminin yeniden
başlatmasını çok zorlaştırmaktadır. Bu zorluklara rağmen, toplam 15 Wuppertal dil kursu sağlayıcısından 7'si
bugüne kadar derslere başlayabilmiştir (02.06.2020). Lütfen dil okulunuzda derslerin nasıl düzenlendiğini
öğrenin.
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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