15. Ιουνίου 2020

Ressort Επικαιρότητα
Έκδοση αρ. 12
Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
της πόλης του Βούπερταλ

Αγαπητέ αναγνώστη/αναγνώστρια,
όλοι στο Βούπερταλ μαθαίνουμε να ζούμε με την νέα κανονικότητα στην εποχή της πανδημίας του
Κορονοϊού. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί και να τηρούμε τους κανόνες
απόστασης και όλα τα άλλα σημαντικά μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω μολύνσεων. Παραμείνετε υγιής,
ή γίνετε γρήγορα καλά!

1. Γενικές πληροφορίες
Σημαντική βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
Με ένα πακέτο 130 δισεκατομμυρίων ευρώ η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θέλει να καταπολεμήσει τις
συνέπειες της πανδημίας του Κορονοϊού. Οι πολίτες, οι εταιρείες και οι δήμοι μπορούν να επωφεληθούν
από αυτό το πακέτο τόνωσης. Δύο από τα μέτρα περιγράφονται εδώ:

Μπόνους 300 ευρώ ανά παιδί
Οι οικογένειες πρέπει να λάβουν μια εφάπαξ πληρωμή 300 € ανά παιδί, το λεγόμενο μπόνους. Τα
χρήματα πρέπει να καταβληθούν στις οικογένειες μαζί με το επίδομα τέκνου. Το μπόνους φορολογείται,
αλλά δεν προσμετράται στις κοινωνικές παροχές, όπως π.χ. από το Jobcenter.

Μειώσεις φόρων για όλους
Την 1η Ιουλίου 2020, ο ΦΠΑ θα μειωθεί από 19 σε 16 τοις εκατό. Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, ισχύει
μεταξύ άλλων και για τα βασικά τρόφιμα, που θα πρέπει να μειωθεί: από επτά σε πέντε τοις εκατό. Η
μείωση του φόρου είναι περιορισμένη έως το τέλος του 2020 και θα είναι μια ανακούφιση για όλους.
Περαιτέρω μέτρα και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Ergebnisse der Beratungen
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Σημαντική έκκληση – ελέγξτε τον εαυτό σας
Η Παλαιστινιακή Ένωση Φιλίας σε συνεργασία με την υγειονομική υπηρεσία συνέταξε μια σημαντική
έκκληση για όλους τους πολίτες του Βούπερταλ, η οποία και μεταφράστηκε σε άλλες γλώσσες και από
άλλες ενώσεις του Βούπερταλ:
„Προσοχή! Η έκκλησή μας προς εσάς: ελεγξτε τον εαυτό σας ! Αν και είμαστε ευγνώμονες για τα
ισχύοντα μέτρα χαλάρωσης, τώρα ισχύει περισσότερο από πριν: προσέξτε τον εαυτό σας και λάβετε
σοβαρά υπόψη το σώμα σας και τυχόν συμπτώματα!
1. Πυρετός ή υψηλή θερμοκρασία
2. Βήχας ή ερεθισμός και τάση για βήχα
3. Απώλεια γεύσης / ή όσφρησης
4. Δυσκολία στην αναπνοή ή δύσπνοια
Ζείτε στο Βούπερταλ; Αντιμετωπίζετε εσείς ή τα μέλη της οικογένειάς σας ένα ή περισσότερα από αυτά
τα συμπτώματα; Τότε επικοινωνήστε στο 5632000!
Ζειτε σε κάποια άλλη πόλη; Τότε επικοινωνήστε με υγειονομική υπηρεσία (Gesundheitsamt) της πόλη
σας!Μπορείτε να βρείτε αυτήν την έκκληση σε διάφορες γλώσσες στη σελίδα Facebook του συλλόγου:
Palästinensischer Freundschaftsverein

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
Υποστήριξη στην εποχή του Κορονοϊού
Οι ευαγγελικές ενορίες στο Wuppertal οργανώνουν υπηρεσίες αγορών, υπηρεσία παραλαβής, το ταξίδι
των ανθρώπων πίσω στην πατρίδα τους, τηλεφωνική επικοινωνία για άτομα που αισθάνονται μοναξιά και
πολλά άλλα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα
βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
Evangelischer Kirchenkreis Wuppertal

Ομάδα ενσωμάτωσης- και εργασίας Προσφύγων
Η ομάδα προσφέρει στους πρόσφυγες και τους πρόσφατα μετανάστες υπηκόους τρίτων χωρών, μεταξύ
άλλων, συμβουλευτική σε δύσκολες καταστάσεις. Η ομάδα προσφέρει αυτήν τη στιγμή συμβουλευτική
μέσω τηλεφώνου! Για να το κάνετε αυτό, συνεχίστε να καλείτε την τηλεφωνική γραμμή 0202 563 4005. Η
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ανοιχτή γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, οι συμβουλές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές γλώσσες.

3. Πληροφορίες για γονείς παιδιών ηλικίας από 0 έως 6 χρονών
Αγαπητοί γονείς - σημαντικές πληροφορίες για γονείς και οικογένειες στο Βούπερταλ
Οι παιδικοί σταθμοί ξεκινούν να λειτουργούν ξανά!
Από τις 8 Ιουνίου όλα τα παιδιά που έχουν μια θέση σε παιδικό σταθμό, ή ημερίσιας φροντίδας μπορούν
να επανέλθουν στη μονάδα παιδικής μέριμνας τους.Με αυτό το μέτρο επιστρέφουν τα παιδιά και οι
γονείς στην καθημερινότητα τους. Καθώς οι χρόνοι φροντίδας είναι περιορισμένοι, ζητάμε υπομονή και
κατανόηση. Για τους ισχύοντες κανονισμούς παρακαλείστε να ενημερωθείτε από την μονάδα παιδικής
μέριμνας του παιδιού σας!

„Ιστορίες, δημιουργικότητας και πληροφορίες σχετικά με τη μάθηση, το γέλιο, την ελπίδα“
Ο ιστότοπος HopeLit παρέχει δωρεάν υλικό απασχόλησης για παιδιά. Ιστορίες φιλικές προς τα παιδιά,
χειροτεχνίες και σελίδες ζωγραφικής και πολλά άλλα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
HopeLit

4. Πληροφορίες για γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας
Αγαπητοί γονείς - Σημαντικές πληροφορίες για μαθητές, γονείς και οικογένειες στο Βούπερταλ
Η σχολική εκπαίδευση στο δημοτικό (Grundschule) αρχίζει ξανά.
Από τις 15 Ιουνίου 2020, όλοι οι μαθητές του δημοτικού σχολείου επέστρεψαν καθημερινά στις τάξεις
όπως και στα πρωτοβάθμια ειδικά σχολεία.
Τα μαθήματα μπορούν επομένως να συντομευθούν μιας και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε
σταθερές ομάδες. Οι προβλεπόμενοι κανόνες απόστασης και υγιεινής έξω από τον χώρο της τάξης
συνεχίζουν να ισχύουν. Είναι επίσης υποχρεωτική η χρήση μάσκας έξω από τον χώρο της τάξης.
Παρακαλώ σημειώστε: Δεν επιτρέπεται στους γονείς να εισέλθουν στους χώρους του σχολείου και στο
κτίριο του σχολείου! Διατηρήστε επικοινωνία με τους δασκάλους της τάξης των παιδιών σας και
συμβουλευτείτε τους για το εκπαιδευτικό υλικό με το οποίο μπορούν να εργαστούν τα παιδιά σας κατά
τις καλοκαιρινές διακοπές..
Οι μαθητές και οι μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνεχίζουν να κάνουν μάθημα με φυσική
παρουσία σε μεμονωμένες ημέρες. Εάν τα μαθήματα με φυσική παρουσία δεν μπορούν να προσφερθούν
πλήρως, οι μαθητές λαμβάνουν πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για μάθηση εξ αποστάσεως. Αυτές οι
εργασίες είναι κατα βάση υποχρεωτικές.
Allgemeine aktuelle Infos des Schulministeriums
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Από τις 15.6.2020, για τα δημοτικά σχολεία η φροντίδα στο σχολείο για περιπτώσεις ανάγκης, δεν θα
είναι πια διαθέσιμη όπως λειτουργούσε τις τελευταίες εβδομάδες. Εάν εκτός των μαθημάτων με φυσική
παρουσία απαιτείται επιπλέον χρόνος φύλαξης παιδιών εκτός της τάξης, επικοινωνήστε με το σχολείο του
παιδιού σας.
Notbetreuung

Σύνδεσμοι μάθησης και διδακτικό υλικό για διαφορετικά μαθήματα και επίπεδα τάξης:
Μια συλλογή από διαφορετικές προσφορές και πλατφόρμες για μάθηση μπορείτε να βρείτε εδώ:
Lernlinks
Υπάρχει ένα δωρεάν παιχνίδι για την εκμάθηση γερμανικών στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Goethe. Γιατί
ακόμα και οι μεγάλοι ερευνητές ξεκίνησαν από μικροί ασχολούμενοι με μικρά ζητήματα εξασκώντας το
μυαλό τους:
Spiel zum Deutschlernen
Ποιος εξασκείται πιο επιμελώς; Εδώ εξασκηθείτε στην προσθήκη και αφαίρεση κλασμάτων:
Bruchzahlen lernen

5. Γλώσσα, Επάγγελμα και Εργασία
Ειδικές πληροφορίες για υπαλλήλους
Το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει δημιουργήσει μια σελίδα για την
εργασία. Υπάρχουν ειδικές πληροφορίες για υπαλλήλους, συμβούλια εργασίας και εταιρείες κατά
τη διάρκεια της πανδημίας του Κορονοϊού :
Sonderinformation für Beschäftigte

Συμβουλευτική για θέματα εργατικού δικαίου
Ο σύλλογος προσφέρει δωρεάν συμβουλευτική για το εργατικό δίκαιο. Η συμβουλευτική είναι δωρεάν
και πραγματοποιείται τηλεφωνικά. Εκεί αντιμετωπίζονται όλα τα ζητήματα που άπτονται του εργατικού
δικαίου. Η συμβουλευτική απευθύνεται μόνο για άτομα που βρίσκονται σε καθεστώς εργασίας ως
ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι (Zeitarbeit) , έχουν μίνι εργασία (Mini-Job) ή έχουν μεικτό μισθό κάτω των
2400 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον παρακάτω σύνδεσμο:
faire Arbeit e.V.

Μαθήματα ενσωμάτωσης και μαθήματα γλώσσας σχετιζόμενα με το επάγγελμα
Όλο και περισσότεροι φορείς που παρέχουν μαθήματα γλώσσας τα λεγόμενα ενσωμάτωσης και
μαθημάτων γλώσσας σχετιζόμενα με το επάγγελμα (Integrations- und Berufssprachkursen) ξεκινούν
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μαθήματα με φυσική παρουσία στην τάξη, λαμβάνοντας υπόψη ολοκληρωμένα μέτρα υγιεινής και
προστασίας. Μερικούς από αυτούς σχεδιάζουν ακόμη και νέα τμήματα.
Η παροχή συμβουλευτικής για μαθήματα εκμάθησης γλώσσας από το τμήμα Μετανάστευσης και
ενσωμάτωσης ξεκίνησε ξανά να παρέχεται στα γραφεία του τμήματος με φυσική παρουσία . Προσοχή! Η
πρόσβαση στη συμβουλευτική μαθημάτων γλωσσών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή
πρόσκληση για ραντεβού.

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
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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