02. юни 2020

Ресорт актуално
Издание номер 10
Брошура на ресорта за миграция и интеграция в гр. Вупертал

Скъпи читатели,
броят на заразените от коронавирус намалява и в град Вупертал. В много сфери на обществения
живот се завръщаме към един нов начин на живот. Опасността от заразата обаче все още не е
отминала и Ви молим да се информирате редовно и да спазвате строго всички необходими мерки за
сигурност.

1. Обща информация
Германия заедно с всички провинции взеха решение ограниченията за контакт да останат
в сила до края на месец юни
Ограниченията за контакти се удължават до 29. юни. В Северен Рейн-Вестфалия и в нашия град
Вупертал е позволено на обществено място да се събират до 10 човека или хора от две различни
домакинства.
Всички трябва да спазваме долу посочените мерки:






Броят на хората, с които поддържаме контакт трябва да остане минимален и константен
Условията на хигиена и дистанция трябва да се спазват и в самите домакинства от всички
Трябва да се съобразявате с броя на хората в едно помещение (минимално 10 m² в
обществени помещения в дадена институция).
Трябва да се проветрява редовно помещението
При възможност събирането на хора на едно място трябва да протича на открито понеже
тогава намалява риска за заразяване.

Допълнителна и подробна информация ще намерите тук долу на посочения линк:
WDR-Nachrichten
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Информация от град Вупертал
Моля, информирайте се ежедневно за взетите мерки относно коронавирус на официалната страница
на град Вупертал. Там ще намерите новини относно правилата за поведение и законовите наредби:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

2. Информация за новодошли, бежанци и семейства
Информация на местното бюро за чужденци в гр. Вупартал
Бюрото за чужденци (Ausländerbehörde) в гр. Вупертал отвори отново, но с ограничения. Ако имате
въпроси, които искате да разясните със служителите на институцията, трябва да знаете долу
посочените важни промени:











Услугите се провеждат само, ако имате официална покана от бюрото за чужденци.
Не се дават часове за определени дати.
По принцип поканите се изпращат на телефона под формата на SMS-и.
Всеки получава покана в определени часове за да няма струпване на хора в зоната за чакащи.
Всички въпроси относно правата за пребиваване в държавата могат да бъдат задавани или на
телефон или чрез имейл (контактите са посочени долу в брошурата).
Спешни случаи се решават на входа на сградата.
Дали проблемът Ви е спешен се решава от служителите на самия вход на сградата.
Работното време към момента е от 8:00-13:00 часа.
През следващите седмици по пощата ще се пратят удълженията за престой и пребиваване в
страната.
При влизане в сградата е задължително носенето на маски.

Екипът за интеграция и работа с бежанци
Екипът продължава да консултира по телефона! При въпроси наберете номер 0202 563 4005.
Работното време е от понеделник до петък от 9:00- 15:00 часа. При нужда може консултацията да се
преведе на различни езици.

3. Информация за родители на деца между 0 и 6 години
Ограничения в детските градини и в грижите към Вашето дете
Както Ви съобщихме в предния брой, посещенията на детски градини и други центрове за грижи за
детето започват с ограничения отново. Какво означава това и какво конкретно трябва да знаят
родителите ще научите тук долу:
 Под ограничения се разбира това, че часовете на посещение на детската градина са
ограничени. Всички записани деца имат право да ходят на детска градина, но 10 часа по2










малко, отколкото са ходили преди (тоест 15 часа вместо 25 часа, 25 вместо 35 часа и 35
вместо 45 часа общо).
Някои детски градини могат да бъдат посещавани и за повече (или по-малко) часове. Това
зависи от самата институция и от това, дали има достатъчно назначен персонал в нея .
Моля, обърнете се лично към институцията, където е записанно детето Ви и се
информирайте. Тези промени са индивидуални и организирани навсякъде са по различен
начин.
Информирайте се също така относно това как детето ще бъде водено и взимано от детската
градина. Можете ли да влизате вътре и да оставите детето на вратата? Има ли други входове?
Важно е винаги и навсякъде да спазвате правилата за дистанция.
Има ли детето хрема или някакъв вид алергия, която е подобна на симптомите на вируса? В
такъв случай е важно да го заведете на лекар и да получите официален документ относно
вида на алергията или на какво се държи хремата!
Децата нямат право да посещават детската градина, ако имат и най-малките симптоми за
заболяване от коронавирус. Също нямат право да ходят на детска градина, ако родителите на
децата или хора, с които имат контакт показват симптоми на коронавирус.

Идеи са игри и креативност
В мултикултурния блог наречен „Wupperleben“ има от SKF Вупертал самостоятелно изработени
видеа, подходящи за деца. Историята на Семра и на корона-животинчето можете да научите тук
долу:
Wupperleben Basteltipps

Песничка за детската площадката
Музикантът от Вупертал Björn Krüger е компонирал интересна песничка, която по забавен начин
напомня за правилата, които трябва да бъдат спазвани на площадката. Кликнете ето тук:
Spielplatzlied

4. Информация за родители на деца в училищна възраст
Скъпи родители – важна информация за ученици, родители и техните семейства
Всички деци и децата със специални нужди като умствена изостаналост и физически увреждания от
всички випуски могат да присъстват в обучителния процес в училището. Тези училища за деца с
физически уврежданията (LVR-Förderschulen) в гр. Вупертал ще отворят врати индивидуално.
Учебните часове са пред определени дни. Родителите ще намерят важни новини на страницата на
училището. Остават в сила всички правила за хигиена и дистанция. Важно е всички родители да
напомнят това на децата си и да подкрепят учителите и персонала в училищата. Промени ли се
вашият адрес на живеене или имейл или тел. номер? Информирайте незабавно училището на детето
за да получавате важните новини и актуалните промени. В дните, през които детето няма или има
малко часове в училището, то тогава то ще получи задачи за вкъщи. Информирайте се на
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официалната страница на училището на детето. Обща информация на министерството на
образованието относно коронавирус ще намерите тук долу:
Aktuelle Infos des Schulministeriums

Сборни групи в училищата
Предлагат се в училищата така наречените сборни групи. На страницата на училищата има формуляр
за попълване, който трябва да дадете в училището, ако искате да се възползвате от сборните групи.
Подробна информация за професиите, които са от важно значение и важни отговори на въпроси ще
намерите на страницата на министерството на образованието към нашата провинция тук долу:
Infos zur Notbetreuung

Предложения с обучителна цел
Една апликация за четене за деца в предучилищна възраст и за децата до 10 години предлага
анимирани книжки както и интересни материали за четене на различни истории:
Vorleseapp für (Vor)Schulkinder
Книги за деца до 10 години на немски, арабски, персийски, ромски, руски, турски, тамилски език за
четене и слушане има тук долу:
Multilinguale Leseaktivitäten
Една от известните детски фигури наречена (Knietzsche) разказва за коронавируса по интересен
начин във видео както и за други интересни и важни теми:
Erklärvideo Corona
Индивидуални предложения за обучение за по-големите ученици има тук долу:
Individuelle Lernangebote

5. Език, професия и работа
Предложения за изучаване на езика
Езиковата апликация наречена „WIR in Deutschland – Zusammen Leben Lernen“ и „NAVI-D – Deutsch für
den Alltag“ има специално отелена част за коронавируса в една глава. Съдържанието е на лесен и
разбираем език и предлага упражнения, както и обогатява езиковите умения чрез аудио-записи и
картини. По-вече информация на страницата във фейсбук под името „Lernen Lehren Helfen“.
APP WIR in Deutschland
APP NAVI-D
Facebookseite: Lernen Lehren Helfen
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Предложения с цел изучаване на чужд език предлага интернационалния портал под името
„pressreader“ с достъп до 6000 вестници и списания от цял свят, които са актуални и в оригинален
вид. Тук долу ще намерите дигитални предложения:
Pressreader

Информация на различни езици към относно темата за работа
Специалните служители по интеграция са обобщили и публикували под името „Arbeit und Geld“
много различна информация както и брошури на различни езици. Кликнете тук долу:
Infos Arbeit

Важни тел. номера на центъра за интеграция и миграция в гр. Вупертал
Тел. номера на различни езици към комуналния интеграционен център
Работно време от 09:00 – 15:00 часа
Тел. номер: 0202 563 4005
Имейл: integration@stadt.wuppertal.de
Местното бюро за чужденци
Тел. номер: 0202 563 4003
Имейл: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Финансова подкрепа
Тел. номер: 0202 563 4343
Имейл: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

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