02. Juni 2020

Ressort Aktuell
Ediția a 10-a
Buletin informativ al Departamentului Imigrație și Integrare în Wuppertal

Dragi cititori,
În ultimele zile a scăzut și în Wuppertal numărul celor infectați cu virusul Corona. O noua „normalitate”
revine în multe domenii ale vieții publice. Dar riscul de infecție nu s-a terminat încă și vă rugăm să
continuați să vă informați zilnic și să acordați atenție distanței și altor reguli de protecție.

1. Informații generale
Guvernele federale și de stat au luat hotărârea ca restricțiile de contact să țină până la sfârșitul
lunii iunie
Restricțiile de contact au fost prelungite până la data de 29 iunie. În NRW și astfel și în Wuppertal, sunt
permise șederi în spații publice cu până la zece persoane sau membrilor a două gospodării.
De următoarele puncte ar trebui să se țină cont :






Numărul de persoane cu care intrați în contact să fie constant și cât mai scăzut.
Să respectați regulile de igienă și distanță, de asemenea, pentru întâlnirile private la domiciliu cât și
în încăperile închise.
Numărul persoanelor trebuie să fie corespunzătoare cu dimensiunea încăperilor (sunt necesare cel
puțin 10 m², de exemplu, în clădirile publice).
Să se asigure o ventilație/aerisire adecvată încăperilor.
Dacă este posibil, întâlnirile private să aibă loc în aer liber, deoarece aici riscul de infecție este
semnificativ mai mic.

Informații suplimentare și mai detaliate sunt disponibile pe următoarea pagină de internet:
WDR-Nachrichten
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Informații din Wuppertal
Vă rugăm să vă informați zilnic despre toate măsurile legate de virusul Corona, de pe pagina principală a
orașului Wuppertal. Acolo veți găsi informații despre măsurile de comportament și reglementările legale:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

2. Informații pentru imigranți (noi), refugiați și familii
Informațiile biroului de imigrare din Wuppertal
Biroul de imigrare din orașul Wuppertal s-a redeschis cu anumite restricții. Dacă aveți de clarificat o
problemă cu angajații biroului de imigrare, vă rugăm să rețineți următoarele:











În prezent, prelucrarea actelor se efectuează numai prin invitație de la biroul de imigrație.
Nu se fac programări.
Invitațiile sunt de obicei trimise prin SMS.
Invitațiile sunt prevăzute cu un anumit interval de timp pentru a nu depăși capacitatea limitată a
zonelor de așteptare.
Pentru toate întrebările referitoare la dreptul de rezidență, contactul se face în continuare prin
e-mail sau prin telefon (consultați datele de contact de la sfârșitul Buletinului Informativ).
Urgențele sunt prelucrate în zona de intrare/recepție.
Angajații de la intrare/recepție decid dacă aceasta este o situație de urgență.
Orele de lucru sunt în prezent între orele 8:00 și 13:00.
Posesorii actului de Toleranță vor primi prelungirea Toleranței prin poștă în următoarele
săptămâni.
La intrarea în instituție este obligatorie purtarea unei măști.

Echipa de integrare și munca cu refugiații.
Echipa oferă consiliere prin telefon! Pentru o consiliere, continuați să sunați la linia telefonică 0202 563
4005. Linia directă este deschisă de luni până vineri între orele 9:00 și 15:00. În cazuri excepționale,
consilierea poate avea loc și în limbi diferite.

3. Informații pentru părinți și copii între 0 si 6 ani
Funcționarea cu program redus a grădinițelor și a îngrijirii de zi
După cum s-a mentionat și în ultimul Buletin Informativ, pe data de 8 iunie grădinițele vor începe sa
functioneze cu program restricționat. Ce înseamnă aceasta și la ce trebuie să fii atenți ca părinți:
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Funcționarea regulată, cu program redus, înseamnă că timpul de îngrijire este încă limitat. Toți
copiii cu un loc de îngrijire a copilului au dreptul la îngrijire, dar în fiecare caz cu 10 ore mai puțin
decât este prevăzut în contractul de îngrijire a copilului (adică 15 în loc de 25 de ore, 25 în loc de 35
de ore și 35 în loc de 45 de ore).
Unele instituții de îngrijire a copiilor/ grădinițe oferă mai multe respectiv mai puține ore. Aceasta
depinde de situația actuala ale acestora, de exemplu dacă există suficient personal.
Vă rugăm să contactați grădinița despre cum va fi pus în aplicare noul program cu orar restricționat.
Aceasta diferă de la o grădiniță la alta.
Interesați-vă despre regulile de care trebuie sã țineți cont la intrarea și ieșirea din instituția
respectivã. Dacã se poate intra pânã înãuntru sau puteți duce copii în grup? Existã alte posibilitãți
de intrare sau ieșire din clădire care pot fi folosite? Este important ca regulile de distanță pentru
adulți să se aplice în toate instituțiile.



Copilul dumneavoastră suferã de febră de fân sau alte alergii care pot fi similare simptomelor unei
infecții cu virusul Corona? În orice caz, solicitați pediatrului eliberarea unui certificat, altfel copilul
dvs. nu poate fi admis în unitate!



Copiii nu vor fi îngrijiți dacă au simptome asemãnãtoare bolii virusului Corona, indiferent de tipul și
natura lor. De asemenea, este posibil să nu fie îngrijiți dacă părinții sau alte persoane din familie au
simptome ale Coronavirusului.

Sfaturi și idei de joacă
Pe blogul multicultural „Wupperleben”, SKF Wuppertal a publicat șabloane și videoclipuri auto-realizate cu
care copiii se pot preocupa. De asemenea, puteți afla mai multe despre istoria Semra și al animalului
Corona pe urmãtoarea paginã:
Wupperleben Basteltipps

Cântecelul locului de joacă
Jörn Krüger, un muzician din Wuppertal, a compus o melodie copiilor pentru locul de joacă, care amintește
într-un mod jucãuș regulile care se aplică în prezent. Ascultă:
Spielplatzlied

4. Informații pentru părinții cu copii școlari
Dragi părinți - informații importante pentru elevi/eleve, părinți și familii din Wuppertal
Toți elevii și elevele cu nevoi speciale, cu accent pe dezvoltarea mentală, precum și pe dezvoltarea fizică și
motoricã, pot participa din nou la cursurile școlare cu prezența la clasă. Școlile speciale LVR din Wuppertal
se deschid individual pentru toți elevii. Cursurile sunt posibile zilnic. Informații pentru părinți pot fi găsite pe
pagina principalã a școlii. Regulile de distanță și igienă prescrise continuă să se aplice.
3

Vă rugăm să le reamintiți în continuare copiilor dumneavoastră acest lucru și sã susțineți profesorii în acest
sens. S-a schimbat adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon? Vă rugăm să informați școala copilului
dvs., astfel încât ultimele informații să vă poată fi comunicate cât mai curând. În zilele în care copilul
dumneavoastră nu are deloc sau doar puține cursuri cu prezența la clasã, i se vor oferi teme pentru acasã .
Informații necesare găsiți pe pagina principală a școlii copilului dumneavoastră. Informații generale curente
de la Ministerul Educației referitoare la virusul Corona pot fi găsite aici:
Aktuelle Infos des Schulministeriums

Îngrijirile de urgență la școală:
Îngrijirile de urgență la școală există în continuare. Vă rugăm să vă informați pe pagina principală a școlii
copilului dumneavoastră. Acolo veți găsi un formular pe care trebuie să îl completați și să îl predați la
școală. Mai multe informații și răspunsuri la întrebări importante despre grupurile profesionale relevante
din punct de vedere sistemic pot fi găsite pe pagina Ministerului Educației al NRW:
Infos zur Notbetreuung

Oportunități de învățare
O aplicație online de lectură pentru (pre) școlari cu vârsta de până la 10 ani oferă o mulțime de materiale
de lectură interesante, din cartea cu imagini animate, până la povestea interactivă:
Vorleseapp für (Vor)Schulkinder

Cărți de citit si ascultat, pentru copii până la 10 ani, în limbile germană, arabă, farsi, romanes, rusă, turcă și
tamilă gãsiți pe pagina urmãtoare:
Multilinguale Leseaktivitäten
Personajul premiat „Knietzsche” explică în videoclip despre virusul Corona într-un mod foarte amuzant și
oferă informații despre alte subiecte interesante:
Erklärvideo Corona
Posibilități individuale de învățare și pentru elevii/ elevele mai mari sunt disponibile aici:
Individuelle Lernangebote

5. Limba, profesia și munca
Oferte de învățare a limbilor străine
Aplicații online de învățare a limbilor străine „WIR in Deutschland – Zusammen Leben Lernen“ und „NAVI-D
– Deutsch für den Alltag“ , fiecare având un nou subcapitol despre criza Corona. Conținutul este transmis în
limba germană, cu o exprimnare ușor de înțeles și alãturi de textele informaționale, oferă și exerciții
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precum și un vocabular cu imagini și materiale sonore. Mai multe informații gãsiți pe pagina de Facebook
„Aflați, învãți, ajutați”.
APP WIR in Deutschland
APP NAVI-D
Facebookseite: Lernen Lehren Helfen
O altă ofertă de limbi străine oferă portalul internațional de presă „Pressreader” cu acces la aproximativ
6000 de ziare și reviste din întreaga lume, actualizate zilnic și în format original. Aici veți găsi ofertele
digitale:
Pressreader

Informații multilingve cu privire la muncă
Ofițerul de integrare a adunat la rubrica „Muncă și bani” o mulțime de informații și broșuri în diferite limbi:
Infos Arbeit
Numere de urgență hotline importante ale departamentului de imigrație și integrare
Linie telefonică multilingvă al Centrului municipal de integrare
Accesibil între orele 09:00 – 15:00 Uhr
Telefon: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Oficiul pentru Imigrație
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Ajutoare pe plan economic.
Telefon: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Ați omis un Buletin Informativ? Edițiile anterioare, limbaje suplimentare și
informații pot fi găsite sub următorul link sau codul QR
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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