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تازه های ریسورت
خبرنامه ی دپارتمان ادغام و مهاجرت ووپرتال

خوانندگان عزیز،
در روزهای گذشته تعداد افرادی که به ویروس کرونا مبتال شده اند در ووپرتال هم کاهش پیدا کرد.
در بسیاری از بخش های عمومی شهر ،زندگی به حالت عادی برگشته است .البته که خطر
ابتال هنوز از سرمان نگذشته است ،کماکان از شما خواهش می کنیم که هر روز اطالعات
جدید را بخوانید و فاصله گذاری اجتماعی و سایر موارد محافظتی را رعایت کنید.

 .1اطالعات عمومی
دولت و ایالت ها به این توافق رسیدند که محدودیت های تماس تا پایان ماه جون ادامه داشته باشد.
محدودیت های تماس تا روز  29ماه جون تمدید شدند .در ایالت نورداین وستفالن و همچنین در ووپرتال
حضور در اماکن عمومی تا ده نفر و یا اعضای دو خانواده مجاز است.
موارد زیر کماکان باید رعایت شوند:
•
•
•
•
•

تعداد آدم هایی که با آن ها در تماس هستید را کم و ثابت نگه دارید.
فاصله گذاری و رعایت موارد بهداشتی را در مالقات های شخصی در خانه و در محیط های
سربسته هم رعایت کنید.
تعداد افراد در یک اتاق باید متناسب با مساحت اتاق باشد ( .بعنوان مثال برای ساختمان های
عمومی حداقل ده متر در نظر گرفته شده است).
مراقب هواگیری و میزان هوای تازه در اتاق باشید.
در صورت امکان بهتر است دیدارهای شخصی در فضای باز باشند ،به این دلیل که در فضای
آزاد احتمال انتقال بسیار کمتر میشود.

اطالعات بیشتر را میتوانید از طریق لینک زیر دنبال کنید :
WDR-Nachrichten

اطالعاتی از ووپرتال
لطفا هر روز برای خواندن اطالعات جدید به وب سایت شهر ووپرتال سر بزنید .در آنجا می توانید آخرین
تذکرات و محدودیت های وضع شده را ببینید :
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

 .2اطالعاتی برای خانواده های مهاجر و پناهنده :
اطالعاتی در مورد اداره مهاجرت ووپرتال
اداره امور مهاجرتی شهر ووپرتال با اعمال برخی محدودیت ها کار خود را آغاز کرده
است .اگر درخواستی دارید که باید با کارمندان اداره مهاجرت مطرح بشود ،لطفا به موارد زیر
توجه کنید :
• در حال حاضر بررسی یک درخواست فقط از طریق دعوت شخص توسط اداره مهاجرت
امکان پذیر است.
• هیچ قرار مالقاتی ( ترمین) تنظیم نخواهد شد.
• دعوت ها از طریق پیام متنی ( اس ام اس) ارسال شده اند.
• دعوت ها با در نظر گرفتن یک بازده زمانی انجام میشوند تا از ظرفیت محدود قسمت
انتظار باالتر نرود.
• برای سایر سواالت در مورد قوانین اقامتی کماکان می توانید از تماس از طریق ایمیل و یا
تلفن استفاده کنید ( اطالعات تماس را می توانید در آخر این خبرنامه ببینید ).
• موارد ضروری دم در ورودی ساختمان بررسی خواهند شد.
• تصمیم برا اینکه این مورد چقدر ضروری است را کارمندانی که دم در هستند می گیرند.
• ساعات کاری در حال حاضر از  8صبح تا  13است.
• افراد دارای دولدونگ در هفته های آینده و از طریق پست برگه تمدید دریافت خواهند کرد.
• برای وارد شدن به ساختمان استفاده از ماسک اجباری است.
تیم اینتگراسیون و کار پناهندگی
این تیم مشاوره هایش را به صورت تلفنی ارائه می دهد! به این منظور کماکان می توانید از
خطوط تلفن 02025634005استفاده کنید  .خطوط تلفن از دوشنبه تا جمعه از ساعت  9صبح تا
 15بعد از ظهر آماده پاسخگویی به شما هستند .در موارد استثنا امکان مکالمه به زبان های
مختلف وجود دارد.

 .3اطالعات برای والدین کودکان صفر تا شش سال :
قوانین محدود کننده در مهدکودک ها و مراکز نگهداری از کودک
همانطور که در شماره پیش گفته شد از هشتم ماه جون مهدکودک ها به صورت محدود و با
رعایت قوانین شروع به کار می کنند .این به چه معنا هست و والدین چه چیزهایی را باید مدنظر
قرار بدهند را در اینجا برایتان به طور خالصه مطرح کرده ایم:
• این به این معنا هست که ساعات نگهداری از کودکان کماکان محدود خواهد بود .تمام بچه
هایی که ثبت نام کرده اند و جایی در کیتا دارند این حق را دارند که مورد نگهداری قرار
بگیرند ،اما ده ساعت کمتر از آن چیزی که در قرارداد اولیه ذکر شده است ( .به جای 25
ساعت  15 ،ساعت .بجای  35ساعت 25 ،ساعت .و به جای  45ساعت  35ساعت ).
• ممکن است در بعضی مهدکودک ها ساعات کمتر یا بیشتری ارائه شوند ،این بستگی به
شرایط مکانی آن مهدکودک دارد ،این که آیا پرسل کافی بر سرکار هستند یا نه.
• لطفا با مهدکودک خود صحبت کنید که ساعت ها برای شما چه تغییری کرده اند .در هر
موسسه ای به صورت متفاوت به کار گرفته میشوند.
• در مورد قوانین بردن و آوردن بچه ها اطالعات الزم را از مهدکودک بگیرید .آیا می
توانید وارد مهدکودک بشوید و بچه را به گروه مورد نظر تحویل دهید ؟ شاید ورودی های
دیگری برای مهدکودک در نظر گرفته باشند .مهم این است که قوانین فاصله گذاری برای
بزرگساالن در هر کجا باید حتما رعایت شوند.
• آیا کودک شما آبریزش بینی و یا آلرژی دیگری دارد که می تواند به عالئم کرونا وویروس
شباهت داشته باشد ،حتما از دکتر خانوادگی تان یک نامه در این مورد بگیرید ،در غیر این
صورت فرزند شما اجازه ندارد وارد مهدکودک بشود!
• بچه هایی که عالئمی شبیه عالئم کرونا ویروس داشته باشند نمی توانند به مهدکودک سپرده
شوند .اگر یکی از والدین و یا اعضای خانواده هم یکی از عالئم را داشته باشند ،باز هم
بچه اجازه آمدن به مهدکودک را ندارد.
کاردستی و پیشنهادهای بازی
بر روی وبالگ چند فرهنگی " زندگی ووپر" SKF ،ووپرتال نمونه هایی از ویدئو های که
خودشان فیلم برداری کرده اند را منتشر کرده ،که می توانند بچه ها را سرگرم کنند .همچنین در
مورد داستان سمرا و حیوون کرونا می توان در اینجا بیشتر دید و شنید :
Wupperleben Basteltipps

ترانه پارک بازی
موزیسین ووپرتال بجورن کروگر آهنگی در مورد پارک بازی ساخته است ،که به همراه بازی و
سرگرمی قوانین را یادآوری می کند که در این روزها باید رعایت شوند ،گوش دهید :
Spielplatzlied

 .4اطالعات برای والدینی که کودکانی در سن اجبار مدرسه دارند.

خانواده های عزیز_ اطالعات مهم برای دانش آموزان  ،والدین و خانوادها
تمام دانش آموزان مدارس ویژه با گرایش های رشد روانی همچنین مشکالت جسمی و حرکتی در
تمام سال های تحصیلی می توانند باز به مدرسه ها و کالس های درس حضوری برگردند .مدرسه
ویژه  LVRدر ووپرتال به صورت خیلی انفرادی شروع به کار کرده است .تدریس در روزهای
خاص هم امکان پذیر است .فرم برای والدین را می توانید بر روی صفحه ی اینترنتی مدرسه پیدا
کنید .رعایت فاصله و موارد بهداشتی کماکان ضروری است  .لطفا هر روز و همیشه به کودکان
خود این موارد را یادآوری کنید و مسوالن مدرسه را در این مورد حمایت کنید .آیا آدرس ،شماره
تلفن و یا ایمیل شنا عوض شده است ؟ لطفا حتما به مدرسه فرزندتان این تغییرات را اعالم کنید تا
در جریان آخرین اخبار قرار گیرید .برای روزهایی که فرزند شما به مدرسه نمی رود و یا خیلی
محدود می رود ،برای مدرسه در خانه مشق دریافت می کند .اطالعات الزم را در وبسایت
مدرسه می توانید ببینید .آخرین اطالعات عمومی در مورد مدرسه از طرف اداره آموزش و
پرورش را می توانید در اینجا ببینید :
Aktuelle Infos des Schulministeriums

نگهداری اضطراری در مدرسه
بچه ها کماکان می توانند در شرایط اضطراری در مدرسه نگهداری شوند .لطفا اطالعات بیشتر را
از طریق مدرسه و وب سایت مدرسه به دست آورید .آنجا فرمی را خواهید دید که باید پر کنید و
به مدرسه تحویل دهید .اطالعات بیشتر و پاسخ به سواالت مهم را می توانید در وبسایت آموزش و
پرورش استان ببینید :
Infos zur Notbetreuung

پیشنهاد های آموزشی
یک اپلیکیشن کتاب خوان برای بچه های تا سن ده سال کتاب های تصویری انیمیشن و داستان های
جالب و اینتراکتیو ارائه می دهد :
Vorleseapp für (Vor)Schulkinder

کتاب های کودکان برای بچه های زیر ده سال به زبان های آلمانی ،عربی ،فارسی ،رومانی،
روسی ،ترکی و تمیل برای شنیدن و خواندن:
Multilinguale Leseaktivitäten

یک شخصیت جالب با روشی بسیار سرگرم کننده در این ویدئو کرونا ویروس را توضیح می دهد
و مطالب و موضوعات جالب دیگری را هم پیشنهاد می کند:
Erklärvideo Corona

پیشنهادهای یادگیری فردی برای دانش آموزان کالس های باالتر :
Individuelle Lernangebote

برای دانش آموزان بزرگتر که کالس هشتم تا دهم هستند در این مجموعه ای از لینک های
آموزشی وجود دارد ،یک مجموعه خوب از تمامی رشته ها و موضوعات برای تکرار و یادآوری
درس های مدرسه:
Lernlinks

زبان ،شغل  ،کار
پیشنهادهای یادگیری زبان
اپلیکیشن های یادگیری زبان " ما در آلمان_ با هم زندگی می کنیم و یاد میگیریم " و " آلمانی
برای روزمره " که هر کدام یک قسمت برای بحران کرونا دارند .محتوا به زبان خیلی ساده آلنانی
توضیح داده خواهد شد ودر کنار متون اطالعاتی تمرین ها و حدول کلمات جدید را هن ارائه می
دهند .اطالعات بیشتر بر روی صفحه فیس بوک " یادگیری آموزش کمک":
APP WIR in Deutschland
APP NAVI-D
Facebookseite: Lernen Lehren Helfen

یک پیشنهاد دیگری برای یادگیری زبان خارجی را پرتال انتشاراتی ارایه می دهد که امکان
دسترسی به حدود شش هزار روزنامه در سراسر دنیا را فراهم می کند ،روزنامه های به روز و
در ورژن اصلی .در اینجا می توانید خدمات دیجیتال را ببینید :
Pressreader

اطالعاتی به زبان های مختلف در مورد موضوع کار
مرکز اینتگراسیون تحت عنوان کار و پول اطالعات و بروشور های زیادی به زبان های مختلف
منتشر کرده است :
Infos Arbeit

خطوط تلفن مهم مرکز ادغام و مهاجرت
تلفن چند زبانه مرکز ادغام
ساعات کاری
09:00 – 15:00 Uhr
Telefon: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
اداره مهاجرت
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
کمک های اقتصادی
Telefon: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

آیا شماره های قبلی خبرنامه را از دست داده اید ؟ در اینجا می توانید شماره های
قبلی و سایر اطالعات دیگر را پیدا کنید :
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen

