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Ressort Aktuell
النشرة رقم١٢ :
النشرة اإلخبارية لقسم الهجرة واالندماج في مدينة فوبرتال

القراء األعزاء،
توخ الحذر
الحال ومع ذلك ال يزال يتعي علينا
الطبيع الجديد يف وقت الوباء
كلنا يف فوبرتال نتعلم كيف نعيش مع الوضع
ي
ي
ي
!وااللتام بقواعد المسافة وغتها من التدابت الهامة لتجنب المزيد من اإلصابات .نتمن لكم الصحة والسالمة.

 .1معلومات عامة
مساعدات هامة من الحكومة الفيدرالية
تريد الحكومة االتحادية مكافحة عواقب وباء جائحة كورونا بحزمة  130مليار يورو .ويجب أن يستفيد المواطنون ر
والشكات
والبلديات من حزمة التحفت هذه .سيتم وصف اثني من التدابت هنا:
 ٣٠٠يورو مكافأة لكل طفل

مال لمرة واحدة بقيمة  300يورو لكل طفل  ،وهو ما يسىم بالمكافأة .سيتم رصف هذه
ينبع أن تحصل العائالت عىل مبلغ ي
ي
المكافأة لألرس مع إعانة الطفل (كيندركيلد) .ويجب أن تخضع المكافأة للضيبة  ،ولكن ال يتم احتسابها ضمن المزايا االجتماعية
ا
مثل مركز العمل (الجوب سنت) سوف لن يحتسبها كدخل.

تخفيضات رضيبية للجميع
ا
ابتداء من تاري خ  ١تموز  ٢٠٢٠تخفيض رصيبة القيمة المضافة من  ١٩إل  ١٦يف المائة .كما يجب أن يخفض معدل
سيتم
.
ين محدود وسيدوم
الض
التخفيض
المائة
ف
٥
إل
٧
من
األساسية
الغذائية
المواد
عىل
ينطبق
الذي
المضافة
القيمة
يبة
رص
ي
ي
حن نهاية عام  ٢٠٢٠ويجب أن يكون بمثابة تخفيف عبء للجميع.
التال:
يمكن العثور عىل مزيد من التدابت والمعلومات تحت الرابط
ي
Ergebnisse der Beratungen
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!نداء هام – افحصوا أنفسكم!
ً
وجهت جمعية الصداقة الفلسطينية بالتعاون مع دائرة الصحة ا
مواطن فوبرتال .تمت ترجمة النداء إل لغات
نداء هاما لجميع
ي
أخرى من قبل جمعيات أخرى يف فوبرتال:
ً
أيضا للتخفيف الذي حدث  ،ولكن اآلن ينطبق ر
قفوا! نناشدكم:
أكب من ذي قبل :ضعوا
اختبوا أنفسكم! نحن ممتنون
ر
ر
أنفسكم تحت المراقبة وخذوا أية أعراض صحية غريبة ف أجسامكم عىل محمل الجد!
ر
 -١حىم أو ارتفاع ف درجة الحرارة
ر
 -٢السعال أو حكة ف الحلق
 -٣فقدان إمكانية التذوق أو الشم
ر
 -٤صعوبة أو ضيق ف التنفس
تشعر أنت أو أحد من عائلتك بإحدى األعراض السابقة أو أعراض مماثلة أخرى؟
ر
تعيش ف مدينة فوبرتال؟ سارع باإلتصال بالرقم التال0202 563 2000 :
تعيش رف مدينة أخرى؟ سارع بإخبار دائرة الصحة رف مدينتك.
اإلجتماع الفيسبوك:
يمكنك العثور عىل هذا النداء بلغات مختلفة عىل صفحة الجمعية عىل وسيلة التواصل
ي
Palästinensischer Freundschaftsverein

معلومات من مدينة فوبرتال
يرخ اإلطالع ً
التاخ كورونا عىل الصفحة الرئيسية لمدينة فوبرتال .ستجدون
يوميا بما يتعلق بجميع التدابت المتعلقة بالفتوس
ي
هناك معلومات وافية عن التدابت السلوكية واللوائح القانونية:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

ر
والالجئي واألرس (الجدد)
 .2معلومات للمهاجرين
ر
الدعم ف أوقات كورونا
تنظم األبرشيات التوتستانتية يف فوبرتال العديد من الخدمات منها :خدمات التسوق ،وخدمة التوصيل ،وإعادة األشخاص إل
وطنهم ،والمحادثات الهاتفية لألشخاص الذين يشعرون بالوحدة ر
وأكت من ذلك بكثت .يمكنك العثور عىل مزيد من المعلومات
التال
حول العروض تحت الرابط
ي
Evangelischer Kirchenkreis Wuppertal

ر
الالجئي:
فريق االندماج -والعمل مع
يقدم الفريق جملة من األمور منها االستشارة لالجئي والمهاجرين الجدد من الدول الثالثة يف ظروف الحياة الصعبة .يقدم
ً
التال 0202 563 4005 :أيام
الفريق هذه االستشارة يف الوقت الراهن فقط هاتفيا .الرجاء االتصال لهذا الغرض عىل الرقم
ي
ً
ا
مساء .يف حاالت استثنائية  ،يمكن إجراء االستشارة بلغات مختلفة.
األثني حن الجمعة من الساعة  ٩صباحا ولغاية ٣
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 .3معلومات آلباء األطفال ما ر
بي عمر  0و  6سنة
ر
أعزائنا اآلباء  -معلومات مهمة لآلباء واألرس ف فوبرتال
إعادة افتتاح مراكز الرعاية النهارية للطفل (حضانة األطفال)!

ً
ا
ابتداء من الثامن من حزيران الذهاب مجددا ال أماكن رعايتهم يف دور الحضانة .بذلك ستعود من جديد
يستطيع جميع األطفال
ً
الحياة الطبيعية جزئيا .وألن أماكن الرعاية محدودة ،نرجو منكم التفهم والصت .لالطالع عىل التدابت السارية الرجاء أخذ
المعلومات من دور الحضانة الخاصة بطفلكم!
".قصص وتصميمات ومعلومات عن التعلم والضحك واألمل"
ئ
لمىل أوقات الفراغ لألطفال .يمكن العثور عىل القصص والصناعات اليدوية وصفحات
يوفر موقع (هوب ليت) مواد مجانية
التلوين المناسبة لألطفال عىل:
HopeLit

ر
 .4معلومات لآلباء الذين لديهم أطفال ف سن المدرسة
ر
أعزائنا اآلباء  -معلومات مهمة للطالب وأولياء األمور والعائالت ف فوبرتال:
ً
ر
ابتداء التعليم ف المدرسة االبتدائية مجددا
عاد جميع التالميذ ابتداء من تاري خ  ١٥حزيران  ٢٠٢٠للدوام كل يوم من أيام األسبوع يف المدارس االبتدائية والمدارس
االبتدائية يف المدارس الخاصة
وبالتال يمكن اختصار الحصص الدرسية ألن الدروس ستتم يف مجموعات ثابتة .كما أن االلتام بالمسافة والنظافة المنصوص
ي
ً
الواف خارج الصف.
اس ال يزال ساريا .باإلضافة إل واجب ارتداء القناع
ي
عليها خارج غرفة الصف الدر ي
معلىم أطفالك ودعهم يوصون
يرخ مالحظة :أنه ال يسمح لآلباء بدخول حرم ومبن المدرسة! كما يرخ البقاء عىل اتصال مع
ي
بمواد ألطفالك للعمل بها خالل العطلة الصيفية.
ً
تلق الدروس وجها لوجه يف أيام فردية .إذا تعذر تقديم هذه الدروس بالكامل ،سوف يتلق
يستمر طالب المدارس الثانوية يف ي
التالميذ مواد تعليمية إضافية للتعلم عن بعد .هذه المهام إلزامية بشكل عام.
Allgemeine aktuelle Infos des Schulministeriums

ا
ابتداء من  15حزيران .إذا كانت
لن تكون الرعاية الطارئة يف المدارس االبتدائية كما كانت يف األسابيع القليلة الماضية متاحة
هناك حاجة لرعاية الطفل خارج أوقات الحصة الدرسية  ،فالرجاء االتصال بمدرسة طفلك.
Notbetreuung
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روابط للتعلم ومواد تعليمية لمختلف المواد والمستويات الصفية
يمكن العثور عىل مجموعة من العروض والمنصات المختلفة للتعلم هنا:
Lernlinks

توجد لعبة مجانية لتعلم اللغة األلمانية عىل موقع معهد جوته .حن المختعون العظماء عليهم أن يقرروا أسئلة صغتة يف
حياتهم.
Spiel zum Deutschlernen

من يتدرب بجد ر
أكت؟ هنا تتدرب عىل جمع وطرح الكسور
Bruchzahlen lernen

 .5اللغة والمهنة والعمل
ر
ر
للموظفي
للعاملي و
معلومات خاصة
يىل معلومات خاصة للموظفي والعمال
أنشأت وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية صفحة عن موضوع العمل .فيما ي
ومجالس تمثيلهم ر
والشكات خالل وباء كورورنا:

Sonderinformation für Beschäftigte

المشورة بشأن قضايا قانون العمل
تقدم الجمعية نصيحة مجانية حول قانون العمل .النصيحة مجانية وتتم عن طريق الهاتف .ويتم التعامل مع جميع مسائل
إجمال أقل
قانون العمل .ينصح فقط األشخاص الذين يعملون يف وظائف مؤقتة  ،أو الذين لديهم وظيفة صغتة أو لديهم راتب
ي
التال:
من  ٢٤٠٠يورو .تتوفر مزيد من المعلومات تحت الرابط
ي
faire Arbeit e.V.

دورات االندماج واللغة المهنية
يبدأ المزيد من معاهد دورات االندماج واللغة المهنية بالدروس وجها لوجه  ،مع مراعاة تدابت النظافة والحماية الشاملة .حن
أن البعض منهم يخططون اآلن لدورات جديدة.
كما استأنفت استشارة دورات اللغة يف قسم الهجرة واالندماج باالستشارات المحلية يف الدائرة .انتباه! ال يمكن الوصول إل
مكاتب استشارات دورة اللغة إال بدعوة مكتوبة للموعد.
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أرقام الخطوط الساخنة المهمة لقسم الهجرة واالندماج
ر
هاتف متعدد اللغات مركز اإلندماج
خط
ً
ى
يمكن الوصول إليها من الساعة  9صباحا حت الساعة  3مساء
هاتف02025634005 :
اإللكب ر
ى
ونintegration@stadt.wuppertal.de:
البيد
ر
مكتب الهجرة
هاتف0202 563 4003:
اإللكب ر
ى
ونNotfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de:
البيد
ر
المساعدة المالية
هاتف0202 563 4343:
اإللكب ر
ى
ون204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de:
البيد
ر

ر
هل فاتتكم ر
والنشات السابقة واللغات األخرى:
النشات السابقة ؟ للوصول للمعلومات
ر
المعت أو مسح رمز االستجابة الشيعة( كيو آر) :
ليس عليك سوى النقر عىل الرابط
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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