15. юни 2020

Ресорт актуално
Издание номер 12
Брошура на ресорта за миграция и интеграция в град Вупертал

Скъпи читатели,
всички ние в гр. Вупертал се учим да живеем с новата реалност във времената на пандемия. Трябва
да продължаваме да сме предпазливи, да спазваме дистанция и всички останали важни правила за
да намалим броя на заразените от коронавирус. Бъдете здрави или бързо оздравяване!

1. Обща информация
Важни помощи от правителството
Правителството иска да отпусне за последствията от коронавируса пакет на стойност 130 млрд. евро.
Този пакет е от полза за гражданите, фирмите и общините. Два вида помощи, които са включени, са
описани тук долу:

300 евро бонус на дете
На семействата ще се изплати еднократна помощ в размер на 300 евро за дете така
нареченият бонус. Парите ще се изплатят на семействата заедно с детските надбавки.
Бонусът ще се облага с данък, но няма да се причисли към социалните помощи, например
към тези от Jobcenter.
Намаляване на данъците за всички
От 1. юли 2020 ще се намали данък добавена стойност (ДДС) от 19 на 16 процента. Това ще
важи и за основните хранителни продукти на пазара: от 7 на 5 процента. Това намаление е
до края на 2020 и трябва да послужи за облекчение на хората.
Други мерки и още информация ще намерите на следния линк:
Ergebnisse der Beratungen
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Важен апел – направете си тест за коронавирус!
Палестинското сдружение в кооперация със здравните органи в града апелира към всички
граждани във Вупертал. Този апел е преведен на много други езици с помощта на други
сдружения от града:
„Стоп! Апел към всички: Тествайте се! Ние също се радваме на разхлабването на
ограниченията, но сега е по-важно от всякога следното: Наблюдавайте и обърнете
внимание на сигналите на тялото и на симптомите!
1. Висока температура
2. Кашлица или дразнене по гърлото
3. Липса на апетит и промени при обонянието
4. Оплаквания при дишане или по дихателните пътища
Имаш ли или друг член от семейството един или по-вече от посочените симптоми?
Живееш ли във Вупертал? Тогава се обади на 5632000!
На друго място ли живееш? Тогава се обърни към здравните органи във твоя град!“
Този апел се намира във фейсбук страницата на сдружението на различни езици:
Palästinensischer Freundschaftsverein

Информация от Вупертал
Моля, информирайте се редовно относно взетите мерки за сигурност на официалната страница на
град Вупертал. Там ще намерите всички важни промени, изисквания и законови наредби:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

2. Информация за новодошли, бежанци и семейства
Подкрепа по време на корона-криза
Евангелските църкви във Вупертал организират помощ при пазаруване, при превоз на покупката, при
пътуването обратно в родната държава, телефонни разговори за хора, които са самотни и много повече. Още информация за предложенията ще получите на следния линк:
Evangelischer Kirchenkreis Wuppertal

Екипът за интеграция и работа с бежанци
Екипът предлага на бежанци и на новодошли от други страни извън Европейския съюз консултация
на хора в трудно положение. Консултацията протича към момента само по телефона! При нужда
наберете следния тел. номер 0202 563 4005. Работното време е от понеделник до петък от 9:0015:00 часа. По изключение може разговорът да се проведе на различни езици.
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3. Информация за родители на деца между 0 и 6 години
Скъпи родители – важна информация за родителите и семействата
Отново на детска градина!
От 08. юни всички деца, които са записани, могат отново да се върнат в детската градина или в
яслите. По този начин малко или много децата и родителите се връщат към старото ежедневие. Тъй
като посещението на детските градини и ясли е за определено време Ви молим за търпение и
разбиране. За промените и новите правила се информирайте в съответната детска градина или ясла!

„Истории, креативни идеи и информация за учене, смях, надежда.“
На интернет страницата на HopeLit се намират безплатни материали за занимание на децата.
Разкази, подходящи да деца, материали за рисуване и оцветяване и други ще намерите тук:
HopeLit

4. Информация за родители на деца в училищна възраст
Скъпи родители – важна информация за ученици, родители и семейства във Вупертал
Отново се провеждат учебни занятия в началните степени
Всички ученици в начална степен ходят от 15. юни 2020 отново през всички дни на седмицата в
групи както в началното училище, така и в началните степени на училищата за деца с специални
нужди.
Учебните занятия се провеждат в определени групи. Приетите мерки за спазване на дистанция и
лична хигиена остават извън класната стая задължителни. Също така остава в сила задължителното
носене на маска дори и извън класната стая.
Моля спазвайте: Родителите нямат право да влизат с сградата и в двора на сградата! Моля,
поддържайте постоянен контакт с класните ръководители на детето и се посъветвайте с тях какви
материали биха били от полза за детето през лятната ваканция.
Ученици от по-горните степени имат часове в училище само през определени дни в седмицата.
Когато учебният материал не може да се преподаде изцяло по време на часовете, то тогава те
получават материали и задачи за вкъщи. Тези задачи са като цяло задължителни.
Allgemeine aktuelle Infos des Schulministeriums
Сборните групи, които се образуваха в самото начало, не се предлагат от 15.6. в началните степени.
Ако извън присъствените часове имате нужда от подобни сборни групи, то тогава се обърнете към
училищното ръководство.
Notbetreuung
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Линкове за обучение или за учебни материали по различни предмети и за различни класове:
Съвкупност от различни предложение и платформи за обучение има тук на следния линк:
Lernlinks
На интернет страницата на Гьоте-институт се намира безплатна игра с цел изучаване на немския език.
Всички изобретатели започват с вземането на малки решения!
Spiel zum Deutschlernen
Кой учи усърдно? Тук може да се упражните да събирате и изваждате обикновени дроби:
Bruchzahlen lernen

5. Език, професия и работа
Информация за работещи
Министерството за работа, здраве и за социални теми е изготвила страница на тема работа и
трудово право. Тук ще намерите допълнителна и подходяща информация за работещи,
работнически съвети и фирми по време на пандемията:
Sonderinformation für Beschäftigte

Консултация за трудовото право
Това сдружение предлага безплатна консултация относно трудовото право. Консултацията протича
по телефон. Ще получите отговори на въпроси свързани с правата на работника. Всички хора, които
работят на почасова работа, при фирми за временна работа и получават брутна заплата под 2400
евро могат да се обадят. Подробна информация ще намерите на следния линк:
faire Arbeit e.V.

Интеграционни курсове и курсове за изучаване на езика в дадена професия
Все повече партньори на интеграционните курсове и на тези за изучаване на езика в дадена
професия отново предлагат присъствени часове. Една част от тях плануват дори да започнат с нови
курсове.
Консултация се предлага за езикови курсове в ресорта за миграция и интеграция и се провеждат
отново на място. Внимание! Подобен вид консултация се провежда само ако сте получили

писменна покана или писмо с определана дата и час.
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Важни тел. номера на ресорта за миграция и интеграция
Тел. номера за консултация на различни езици към интеграционния център
Работно време от 09:00 – 15:00 часа
Тел.: 0202 563 4005
Имейл: integration@stadt.wuppertal.de
Местното бюро за чужденци
Тел.: 0202 563 4003
Имейл: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Финансова помощ
Тел.: 0202 563 4343
Имейл: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Пропусната брошура? Стари издания, брошури на други езици и информация
ще намерите на следния линк и под QR-кода
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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