2 Haziran 2020

Bölümden Güncel Haberler
Sayı 10
Göç ve Entegrasyon Bölümünün Bülteni

Sevgili okuyucular,
Coronavirüsü ile enfekte olanların sayısı son birkaç gün içinde Wuppertal'da da düşmüştür. Kamusal
yaşamın birçok alanında yeni bir normalliğe dönülmektedir. Ancak enfeksiyon riski sona ermedi ve sizden
her gün kendinizi bilgilendirmeye devam etmenizi ve mesafe ile diğer koruyucu kurallara dikkat etmenizi
istiyoruz.

1. Genel Bilgiler
Federal ve eyalet hükümetleri, Haziran sonuna kadar temas kısıtlamaları konusunda anlaştılar
İletişim kısıtlamaları 29 Haziran'a kadar uzatıldı. NRW'de ve dolayısıyla Wuppertal'da, en fazla on kişinin
veya iki hanenin üyelerinin kamusal alanlarda toplanmasına izin verilir.
Şu noktalara dikkat etmelisiniz:
• İletişim kurduğunuz kişi sayısını olabildiğince düşük ve sabit tutun.
• Evde ve kapalı odalarda özel toplantılar için de hijyen ve mesafe kurallarına uyun.
• Kişi sayısı oda büyüklüğüne göre ayarlanmalıdır (örneğin kamu binalarında en az 10 m² gereklidir).
• Yeterli havalandırma sağlayın.
• Mümkünse, açık havada özel toplantılar yapılmalıdır çünkü burada enfeksiyon riski önemli ölçüde
düşüktür.
Ek bilgi ve daha ayrıntılı bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
WDR-Nachrichten
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Wuppertal´dan Bilgiler
Lütfen Wuppertal şehrinin ana sayfasındaki Coronavirüs 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
Wuppertal'daki Göçmen Bürosundan Bilgi
Wuppertal şehrinin göç bürosu kısıtlamalarla yeniden açıldı. Göçmenlik bürosu çalışanları ile konuşmanız
gereken bir konu varsa, lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin:
• Şu anda işlemler yalnızca göçmenlik bürosunun daveti ile gerçekleştirilmektedir.
• Randevu alınmaz.
• Davetiyeler genellikle SMS ile gönderilir.
• Davetiyeler, bekleme alanlarının sınırlı kapasitesini aşmayacak şekilde, belli bir zaman aralığına
sahiptir.
• İkamet hukuku ile ilgili tüm sorular için iletişim yine de e-posta veya telefonla yapılır (bültenin
sonundaki iletişim bilgilerine bakınız).
• Acil durum giriş bölgesinde ele alınmaktadır.
• Girişteki çalışanlar durumun acil olup olmadığına karar verir.
• Açılış saati şu anda 08:00 - 13:00 arasındadır.
• Tolerans sahipleri, önümüzdeki birkaç hafta içinde toleransın posta yoluyla uzatılmasını
alacaklardır.
• Eve girerken maske takılmalıdır.

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
Anaokulunda ve gündüz bakımında sınırlı düzenli çalışma
Son bültende daha önce bildirildiği gibi, anaokullarında ve gündüz bakım tesislerinde düzenli çalışmalar 8
Haziran'da başlayacak. Bunun sizin için ne anlama geldiğini ve ebeveyn olarak nelere dikkat etmeniz
gerektiğini bir araya getirdik:
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• Sınırlı düzenli çalışma, bakım sürelerinin hala sınırlı olduğu anlamına gelir. Çocuk bakım yeri olan tüm
çocuklar çocuk bakımı hakkına sahiptir, ancak her durumda çocuk bakımı sözleşmesinde belirtilenden 10
saat daha azdır (yani 25 saat yerine 15, 35 saat yerine 25 ve 45 saat yerine 35).
• Bazı tesislerde daha fazla veya daha az saat sunulabilir. Bu, tesisin durumuna bağlıdır, ör. yeterli sayıda
personel görevlendirilmekte midir.
• Lütfen tesisinizle sınırlı düzenli çalışmanın nasıl uygulanacağını görüşün. Bu her tesiste farklı şekilde ele
alınacaktır.
• İlgili tesisin teslimat ve toplama kuralları hakkında bilgi edinin. Tesise girip çocuğunuzu gruba getirebilir
misiniz? Tesise başka girişler de kullanılıyor mu? Yetişkinler için mesafe kurallarının tüm tesislerde geçerli
olması önemlidir.
• Çocuğunuzda, belirtilerinde bir Coronavirüs hastalığına benzer olabilecek saman nezlesi veya başka
alerjiler var mı? Her durumda, çocuk doktorundan bir sertifika/rapor alın, aksi takdirde çocuğunuz tesise
kabul edilemez!
• Çocuklarda, türlerine ve yapılarına bakılmaksızın, Coronavirüs semptomları varsa, tesise giremez. Ek
olarak, ebeveynler veya ev topluluğundaki diğer kişilerde Coronavirüs belirtileri varsa, çocuğunuz tesise
kabul edilemez!

Elişi ve Oyun İpuçları
Çok kültürlü “Wupperleben” blogunda SKF Wuppertal, çocukların başa çıkabileceği şablonlar ve
hazırladıkları videolar yayınladı. Ayrıca Semra ve Corona hayvanlarının tarihi hakkında daha fazla bilgi
edinebilirsiniz:
Wupperleben Basteltipps

Oyunbahçesi Şarkısı
Wuppertal'da bir müzisyen olan Björn Krüger, şu anda geçerli olan kuralları konu alan eğlenceli bir
oyunbahçesi şarkısı besteledi. Dinleyin:
Spielplatzlied

4. Okul Çağındaki Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Sevgili Veliler - Wuppertal'deki Öğrenciler, Veliler ve Aileler için Önemli Bilgiler
Bütün öğrenciler ve özel gereksinimli öğrenciler, tüm sınıflarda zihinsel, bedensel ve motor beceri
gelişmelerine yönelik örgün (Präsenzunterricht) öğretime katılabilirler. Wuppertal'daki LVR
destek/özürlüler okullarının gün ve ders saatleri okula göre değismektedir. Öğrencilerin farklı günlerde ders
görmesi mümkündür. Bununla ilgili bilgiler okulun ana sayfasındaki mektuplarda bulunabilir. Öngörülen
mesafe ve hijyen kuralları uygulanmaya devam etmektedir. Lütfen çocuklarınıza bunu tekrar tekrar
hatırlatın ve öğretmenleri bu konuda destekleyin. Adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız
değişti mi? En son bilgilerin hızlı bir şekilde size iletilebilmesi için lütfen çocuğunuzun okulunu bilgilendirin.
Çocuğunuzun sınıf/ örgün eğitimi az olduğu veya hiç olmadığı günlerde, çocuğunuza ev ödevleri verilir.
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Çocuğunuzun okulunun ana sayfasında bilgi bulabilirsiniz. Okul Bakanlığı'ndan Corona ile ilgili Genel Bilgileri
burada bulabilirsiniz:
Aktuelle Infos des Schulministeriums

Okulda Acil Bakım (Notbetreuung) :
Okulda acil bakım hizmetleri sunulmaya devam etmektedir. Acil bakım hizmetini kullanmak için
çocuğunuzun okulunun ana sayfasında doldurmanız ve okulda teslim etmeniz gereken bir form
bulabilirsiniz. Sistematik meslek grupları ile ilgili daha fazla bilgiyi ve önemli soruların cevaplarını NRW Okul
Bakanlığını web sitesinde bulabilirsiniz:
Infos zur Notbetreuung

Öğrenme teklifleri
10 yaşına kadar (okul öncesi) okul çocukları için bir okuma uygulaması, animasyonlu resim kitabından
interaktif hikayeye kadar birçok ilginç okuma materyali sunar:
Vorleseapp für (Vor)Schulkinder
10 yaşına kadar Almanca, Arapça, Farsça, Romanca, Rusça, Türkçe, Tamilce dillerinde okuma ve dinleme
çocuklar için kitaplar:
Multilinguale Leseaktivitäten
Ödüllü karakter Knietzsche, Corona virüsünü çok eğlenceli bir şekilde açıklıyor ve diğer ilginç konular
hakkında bilgi sunuyor:
Erklärvideo Corona
Yaşça büyük öğrenciler için de bireysel öğrenme fırsatları:
Individuelle Lernangebote

5. Dil, Meslek ve İş
Dil Öğrenme Fırsatları
Dil öğrenme uygulamaları "Wir in Deutschland - Birlikte yaşamayı öğrenin" ve "NAVI-D - günlük yaşam için
Almanca", her biri Corona krizinde yeni bir alt bölüme sahip. İçerik, anlaşılması kolay Almanca dilinde iletilir
ve bilgilendirici metinlere ek olarak, görüntü ve ses materyali ile alıştırmalar ve kelimeler de sunar. “Öğren,
Öğret, Yardım (Lernen Lehren Helfen) ” Facebook sayfasında daha fazla bilgi:
APP WIR in Deutschland
APP NAVI-D
Facebookseite: Lernen Lehren Helfen
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Uluslararası basın portalı "pressreader", dünya çapında günlük ve orijinal düzende güncellenen yaklaşık
6000 gazete ve dergiye yabancı dilde erişimi sunmaktadır. Dijital teklifleri burada bulabilirsiniz:
Pressreader

İş hakkında çok dilli bilgi
Uyum görevlisi, "İş ve Para" başlığı altında farklı dillerde birçok farklı bilgi ve broşür hazırladı:
Infos Arbeit
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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