02. Ιουνίου 2020

Ressort Επικαιρότητα
Έκδοση αρ. 10
Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
της πόλης του Βούπερταλ

Αγαπητέ αναγνώστη/αναγνώστρια,
Tις τελευταίες ημέρες ο αριθμός των ατόμων που έχουν μολυνθεί με τον Κορονοϊό έχει επίσης μειωθεί στο
Wuppertal. Σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής επανέρχεται μια νέα κανονικότητα. Ωστόσο, ο κίνδυνος
μόλυνσης δεν έχει τελειώσει και σας ζητάμε να συνεχίσετε να ενημερώνεστε καθημερινά και να
προσέχετε την διατήρηση της απόστασης και άλλους κανόνες προστασίας.

1. Γενικές Πληροφορίες
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των κρατιδίων συμφωνούν για περιορισμούς
επαφών έως το τέλος Ιουνίου
Οι περιορισμοί επαφής έχουν παραταθεί έως τις 29 Ιουνίου. Στην Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία (NRW), και
ως εκ τούτου και στο Wuppertal, επιτρέπεται η διαμονή σε δημόσιους χώρους με έως και δέκα άτομα ή
μέλη δύο νοικοκυριών.
Τα παρακάτω σημεία πρέπει στη συνέχεια να τηρούνται:






Διατηρήστε τον αριθμό των ατόμων με τα οποία επικοινωνείτε σταθερά όσο το δυνατόν
χαμηλότερο
Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και απόστασης ακόμα και για ιδιωτικές συγκεντρώσεις στο σπίτι και
στους κλειστούς χώρους
Ο αριθμός των ατόμων πρέπει να προσαρμόζεται στο μέγεθος του χώρου (για παράδειγμα, σε
δημόσια κτίρια απαιτούνται τουλάχιστον 10 m²).
Να εξασφαλιζετε επαρκή αερισμό του χώρου
Εάν είναι δυνατόν, ιδιωτικές συγκεντρώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς
χώρους, καθώς ο κίνδυνος μόλυνσης είναι σημαντικά χαμηλότερος σ’αυτούς.
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Πρόσθετες και πιο λεπτομερείς πληροφορίες διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
WDR-Nachrichten

Πληροφορίες από το Wuppertal
Παρακαλείστε να ενημερώνεστε καθημερινά για όλα τα μέτρα που αφορούν τον Κορονοϊό από την αρχική
σελίδα του δήμου του Βούπερταλ. Εκεί θα βρίσκετε περαιτέρω οδηγίες για τα μέτρα συμπεριφοράς και
τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

2. Πληροφορίες για (Νέους)Μετανάστες, Πρόσφυγες και Οικογένειες
Πληροφορίες του γραφείου αλλοδαπών του Βούπερταλ
Το γραφείο αλλοδαπών της πόλης Βούπερταλ έχει ήδη ανοίξει ξανά με περιορισμούς. Εάν έχετε μια
υπόθεση που πρέπει να διευκρινίσετε με τους υπαλλήλους του γραφείου, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη
τα ακόλουθα:











Η επεξεργασία υποθέσεων επί του παρόντος πραγματοποιείται μόνο κατόπιν πρόσκλησης από το
γραφείο αλλοδαπών.
Δεν δίνεται κανένα ραντεβού.
Οι προσκλήσεις συνήθως θα αποστέλλονται μέσω γραπτού μηνύματος στο τηλέφωνο ( SMS).
Οι προσκλήσεις θα αναφέρουν συγκεκριμένο χρόνο διάρκειας της επικoινωνίας , ώστε να μην
γίνεται υπέρβαση της περιορισμένης χωρητικότητας του χώρου αναμονής.
Για όλες τις ερωτήσεις σε θέματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία άδειας διαμονής, η επαφή
πρέπει να γίνει μέσω email ή τηλεφώνου (δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος του
ενημερωτικού δελτίου).
Τα επείγοντα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται στη ζώνη εισόδου.
Οι υπάλληλοι στην είσοδο θα αποφασίζουν εάν πρόκειται για έκτακτη ανάγκη.
Οι ώρες λειτουργίας επί του παρόντος είναι από 8:00 έως 13:00.
Οι κάτοχοι άδειας παραμονής σε καθεστώς ανοχής θα λαμβάνουν την επέκταση της ,
ταχυδρομικώς τις επόμενες εβδομάδες.
Κατά την είσοδο σας στο κτίριο πρέπει να φοράτε μάσκα.

Ομάδα ενσωμάτωσης- και εργασίας Προσφύγων
Η ομάδα προσφέρει συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου! Για αυτήν την προσφορά, συνεχίστε να καλείτε την
τηλεφωνική γραμμή 0202 563 4005. Η ανοιχτή γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις
9:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συμβουλευτική μπορεί να πραγματοποιηθεί σε
διαφορετικές γλώσσες.
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3. Πληροφορίες για γονείς παιδιών ηλικίας από 0 έως 6 χρονών
Περιορισμένη τακτική λειτουργία στο νηπιαγωγείο (Kindegarten) και στην ημερίσια μέριμνα
(Tagespflege)
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο, ξεκινάνε με περιορισμένη τακτική
λειτουργία από τις 8 Ιουνίου οι παδικοί σταθμοί (Kindergärten) και οι υπηρεσίες ημερήσιας μέριμνας
παιδιών (Tagespflegeeinrichtungen).Ακολούθως έχουμε συγκεντρώσει για σας, τι αυτό σημαίνει και τι
εσείς ως γονείς πρέπει να προσέχετε:
 Η περιορισμένη τακτική λειτουργία σημαίνει ότι οι χρόνοι φροντίδας εξακολουθούν να είναι
περιορισμένοι. Όλα τα παιδιά με θέση παιδικής μέριμνας δικαιούνται παιδική μέριμνα, αλλά σε
κάθε περίπτωση 10 ώρες λιγότερο από ό, τι προβλέπεται στη σύμβαση παιδικής μέριμνας (δηλαδή
15 αντί για 25 ώρες, 25 αντί για 35 ώρες και 35 αντί για 45 ώρες).
 Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να προσφερθούν περισσότερες ή λιγότερες ώρες. Αυτό
εξαρτάται από την κατάσταση της εγκατάστασης στον χώρο, π.χ. αν μπορεί να τοποθετηθεί αρκετό
προσωπικό.
 Παρακαλείστε να συζητήσετε με το ίδρυμά σας πώς θα εφαρμοστεί η περιορισμένη τακτική
λειτουργία. Αυτή θα λειτουργήσει κάπως διαφορετικά σε κάθε ίδρυμα παιδικής μέριμνας.
 Ενημερωθείτε για τους ισχύοντες κανόνες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών σας που
ισχύουν στο αντίστοιχο ίδρυμα. Μπορείτε να μπείτε στο κτίριο και να οδηγήσετε το παιδί σας στην
τάξη του; Μήπως χρησιμοποιούνται άλλες είσοδοι στο κτίριο; Είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση
οι κανόνες απόστασης για ενήλικες να τηρούνται σε όλες τις εγκαταστάσεις.
 Μήπως το παιδί σας έχει αλλεργική ρινίτιδα ή άλλες αλλεργίες που μπορεί να έχουν παρόμοια
συμπτώματα με τα συμπτώματα του Κορονοϊού; Σε κάθε περίπτωση, ζητήστε από τον παιδίατρο
να εκδώσει πιστοποιητικό, διαφορετικά το παιδί σας δεν θα μπορεί να γίνει δεκτό!
 Τα παιδιά δεν θα μπορούν να επισκέπτονται τις υπηρεσίες παιδικής μέριμνας εάν έχουν
συμπτώματα του κοροναϊού, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη φύση τους, όπως ακόμα και εάν
γονείς ή άλλα άτομα του σπιτιού έχουν συμπτώματα του Κορονοϊού.

Συμβουλές για παιχνίδια και χειροτεχνείες
Στο πολυπολιτισμικό blog "Wupperleben", το SKF Βούπερταλ δημοσίευσε πρότυπα και αυτοδημιούργητα
βίντεο με το οποία μπορούν να απασχολιθούν τα παιδιά. Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα για
την ιστορία για τον Semra και το ζωάκι- κορόνα, εδώ:
Wupperleben Basteltipps

Τραγούδι της παιδικής χαράς
Ο Björn Krüger, μουσικός από το Wuppertal, συνέθεσε το τραγούδι για την παιδική χαρά που θυμίζει με
παιχνιδιάρικο τρόπο τους κανόνες που ισχύουν σήμερα. Ακούστε το εδώ:
Spielplatzlied
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4. Πληροφορίες για γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας
Αγαπητοί γονείς - Σημαντικές πληροφορίες για μαθητές, γονείς και οικογένειες στο Βούπερταλ
Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες με ειδικές ανάγκες με έμφαση στην ψυχική ανάπτυξη, καθώς και στη
σωματική και κινητική ανάπτυξη μπορούν να λάβουν μέρος σε μαθήματα με φυσική παρουσία και πάλι
σε όλες τις τάξεις. Τα ειδικά σχολεία LVR στο Βούπερταλ ανοίγουν πολύ εξατομικευμένα για όλους τους
μαθητές. Τα μαθήματα είναι δυνατά σε καθημερινή βάση. Τα ενημερωτικά γράμματα των γονέων
βρίσκονται στην αρχική σελίδα του σχολείου. Οι προδιαγραφόμενοι κανόνες απόστασης και υγιεινής
συνεχίζουν να ισχύουν. Σας παρακαλούμε να το υπενθυμίζετε αυτό ξανά και ξανά στα παιδιά σας και να
υποστηρίξτε τους εκπαιδευτικούς σε αυτό. Έχει αλλάξει η διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση email ή ο
αριθμός τηλεφώνου σας; Ενημερώστε το σχολείο (τα σχολεία) του παιδιού σας, ώστε οι πιο πρόσφατες
πληροφορίες να μπορούν να σας κοινοποιηθούν γρήγορα. Τις μέρες που το παιδί σας θα έχει λίγη ή
καθόλου διδασκαλία με φυσική παρουσία στην τάξη, θα του δίνονται εργασίες για κατ 'οίκον
εκπαίδευση. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην αρχική σελίδα του σχολείου του παιδιού σας. Γενικές
τρέχουσες πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας για τον Κορονοϊό μπορείτε να βρείτε εδώ:
Aktuelle Infos des Schulministeriums

Φροντίδα στο σχολείο για περιπτώσεις ανάγκης
Η φροντίδα στο σχολείο για περιπτώσεις ανάγκης εξακολουθεί να υπάρχει. Πληροφορίες και μια φόρμα
που πρέπει να συμπληρώσετε θα την βρείτε στην αρχική σελίδα του σχολείου του παιδιού σας. Αυτήν θα
πρέπει να την παραδώσετε στο σχολείο. Περισσότερες πληροφορίες ακόμα για τις ομάδες των
επαγγελμάτων που θεωρούνται σχετιζόμενα με την λειτουργεία του συστήματος όπως και απαντήσεις σε
σημαντικές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του υπουργείου παιδείας της Βόρειας Ρηνανίας
Βεστφαλίας (NRW):
Infos zur Notbetreuung

Εκπαιδευτικές προτάσεις
Μια εφαρμογή ανάγνωσης για μαθητές προσχολικής αλλά και σχολικής ηλικίας έως 10 ετών προσφέρει
μέσω ενός βιβλίου κινουμένων σχεδίων αλλά και με μια διαδραστική ιστορία ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό
ανάγνωσης:
Vorleseapp für (Vor)Schulkinder
Βιβλία για παιδιά έως 10 ετών στις γλώσσες Γερμανικά, Αραβικά, Φαρσί, Ρομανί, Ρωσικά, Τουρκικά, Ταμίλ
για ανάγνωση και ακρόαση:
Multilinguale Leseaktivitäten
Ο βραβευμένος χαρακτήρας Knietzsche εξηγεί τον Κορονοϊό με πολύ διασκεδαστικό τρόπο στο βίντεο και
προσφέρει πληροφορίες και για άλλα ενδιαφέροντα θέματα:
Erklärvideo Corona
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Υπάρχουν επίσης εξατομικευμένες προτάσεις μάθησης για μεγαλύτερους μαθητές εδώ:
Individuelle Lernangebote

5. Γλώσσα, Επάγγελμα και Εργασία
Προτάσεις για την εκμάθηση της γλώσσας
Εφαρμογές εκμάθησης γλώσσας "Εμείς στη Γερμανία - Μαθαίνουμε να ζούμε μαζί" („WIR in Deutschland –
Zusammen Leben Lernen“ ) και "NAVI-D - Γερμανικά για την καθημερινή ζωή" ( „NAVI-D – Deutsch für den
Alltag“), η κάθε μια με ένα νέο υποκεφάλαιο για την κρίση του Κορονοϊού. Το περιεχόμενο μεταφέρεται
σε απλά και κατανοητά γερμανικά και, εκτός από ενημερωτικά κείμενα, προσφέρει επίσης ασκήσεις και
λεξιλόγιο με υλικό εικόνας και ήχου. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Facebook „Lernen Lehren
Helfen“.
APP WIR in Deutschland
APP NAVI-D
Facebookseite: Lernen Lehren Helfen

Η διεθνής πύλη τύπου "pressreader" προσφέρει μια άλλη προσφορά ξένων γλωσσών με πρόσβαση σε
περίπου 6.000 εφημερίδες και περιοδικά παγκοσμίως, που ενημερώνονται καθημερινά και στην αρχική
τους διάταξη. Εδώ θα βρείτε ψηφιακές προσφορές:
Pressreader

Πληροφορίες σε πολλές γλώσσες για το θέμα της Εργασίας
Ο υπεύθυνος ένταξης έχει συγκεντρώσει πολλές διαφορετικές πληροφορίες και φυλλάδια σε
διαφορετικές γλώσσες υπό τον τίτλο «Εργασία και χρήμα»:
Infos Arbeit

Σημαντικές ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές του τμήματος Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης
Πολύγλωσση ανοικτή τηλεφωνική γραμμή του Δημοτικού κέντρου ενσωμάτωσης
Διαθέσιμο από 09:00 – 15:00
Τηλέφωνο: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Γραφείο Αλλοδαπών
Τηλέφωνο: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
5

Οικονομική βοήθεια
Τηλέφωνο: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Χάσατε Ενημερωτικά Δελτία ? Παλαιότερες εκδόσεις ,περισσότερες γλώσσες και
πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο ή στο κωδικό γρήγορης
ανταπόκρισης (QR-Code)
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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