15. Juni 2020

Ressort Aktuell
Ediția a 12-a
Buletin informativ al Departamentului Imigrație și Integrare în Wuppertal

Dragi cititori,
Noi toți trebuie să învățăm să trăim în Wuppertal cu noua „ normalitate” în vremurile pandemiei. Cu toate
acestea, trebuie să fim în continuare atenți și să respectăm regulile la distanță și alte măsuri importante
pentru a evita infecțiile ulterioare. Rămâneți sănătoși! Vindecare grabnică!

1. Informații generale
Ajutoare importante din partea Guvernului Federal
Guvernul federal dorește să combată consecințele pandemiei Corona cu un pachet de 130 de miliarde de
Euro. Cetățenii, companiile și municipalitățile trebuie să beneficieze de acest pachet de stimulare. Două
dintre aceste măsuri sunt descrise aici:

Bonus de 300 € pe copil
Familiile vor primi o singură plată de 300 EUR pe copil, un așa-numit Bonus. Banii vor fi plătiți familiilor
împreună cu Alocația pentru copii. Bonusul se impozitează, dar nu este calculat la prestații sociale, cum ar fi
Ajutorul social de la Centrul de Muncă.

Reducerea impozitului pentru toată lumea
Începând cu 1 iulie 2020, TVA va fi redusă de la 19 la 16%. Cota redusă de TVA, care se aplică produselor
alimentare de bază, va scădea de la 7 % la 5 %. Reducerea impozitelor este limitată până la sfârșitul anului
2020 și este considerată a fi o relaxare financiară pentru toată lumea.
Măsuri și informații suplimentare pot fi găsite la următorul link:
Ergebnisse der Beratungen
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Apel important - lăsați-vă testat!
Asociația de Prietenie Palestiniană în cooperare cu Departamentul de Sănătate, a făcut un apel
important către toți cetățenii din Wuppertal. Acest apel a fost tradus și în alte limbi de către
diferite asociații din Wuppertal:
"Stop! Apelul nostru către dumneavoastră: lăsați-vă testat! Și noi suntem recunoscători pentru
ameliorarea situației pandemiei, dar și acum trebuie sa fim atenți, mai multe decât înainte:
Veghează-te și ia-ți corpul și orice simptome în serios!
1. 1.Febră sau temperatură ridicată
2. Tuse sau tuse seacă și iritantă
3. 3.Pierderea gustului și / sau al mirosului
4. 4.Dificultăți de respirație, sau respirație scurtă
Simți-ți dumneavoastră sau membrii familiei dvs. unul sau mai multe dintre aceste simptome?
Locuiți în Wuppertal? Apelați la 0202 563 2000!
Locuiți în altă localitate? Atunci contactați Departamentul de Sănătate din orașul dvs.!"
Puteți găsi acest apel în diferite limbi pe pagina de Facebook a asociației:
Palästinensischer Freundschaftsverein

Informații din Wuppertal
Vă rugăm să vă informați zilnic despre toate măsurile legate de virusul Corona 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
Sprijin în timpurile virusuui Corona
Parohiile evanghelice din Wuppertal organizează servicii de ajutor pentru efectuarea cumpărăturilor, un serviciu de ridicare a persoanelor care călătoresc înapoi în patrie, apeluri telefonice
pentru persoanele care se simt singure și multe altele. Mai multe informații despre aceste oferte
puteți găsi sub următorul link:
Evangelischer Kirchenkreis Wuppertal

Echipa de integrare și munca cu refugiații.
Echipa oferă consiliere în situații de viață dificile, refugiaților și noilor imigranți, precum si acelora din țările
terțe. Echipa oferă în prezent 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 diferite limbi.
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3. Informații pentru părinți cu copii între 0 si 6 ani
Dragi părinți - informații importante pentru părinți și familii din Wuppertal
Începe din nou Grădinița!
Începând cu 8 iunie, toți copiii cu un loc de îngrijire a copilului în îngrijirea de zi, pot merge din nou la
grădiniță. Acest lucru readuce un pic copiii și părinții la viața de zi cu zi. Deoarece timpul de îngrijire este
limitat, vă cerem răbdare și înțelegere. Vă rugăm să vă informați despre reglementările aplicabile la
unitatea de îngrijire a dvs.!

„Povești, informații și oferte creative pentru învățare, râs, speranță”.
Pagina de internet HopeLit oferă materiale și oportunități de preocupare pentru copii. Povești, meșteșuguri
și pagini de colorat pentru copii pot fi găsite la:
HopeLit

4. Informații pentru părinții cu copii școlari
Dragi părinți - informații importante pentru elevi/eleve, părinți și familii din Wuppertal
A reînceput școlarizarea la școlile primare.
Începând cu 15 iunie 2020, toți elevii școlilor elementare sau elevii nivelurilor primare ale școlilor
speciale s-au întors la cursurile zilnice.
Deoarece cursurile se desfășoară în grupuri fixe, este posibilă reducerea orelor. Se vor aplica în continuare,
în afara clasei regulile de distanță și cerințele de igienă prescrise. De asemenea purtarea unei măști în afara
clasei este obligatorie.
Vă rugăm să rețineți: părinții nu au voie să intre pe terenul și în clădirea școlii! Vă rugăm să păstrați legătura
cu profesorii clasei copiilor dvs. și lăsați-i să vă recomande materialele necesare copiilor dvs. pentru temele
pe timpul vacanței de vară.
Elevii din școlile secundare continuă să participe la orele cu prezența la clasă în zilele de cursuri individuale.
Dacă orele cu prezența la clasă nu pot fi oferite în întregime, elevii primesc materiale de învățare
suplimentare pentru învățarea la distanță. Aceste sarcini (teme)sunt în general obligatorii.
Allgemeine aktuelle Infos des Schulministeriums

Îcepând cu 15 iunie, îngrijirea de urgență în școlile primare nu va mai exista așa cum a avut loc în ultimele
săptămâni. Dacă necesitați un loc de îngrijire al copilului în afara cursurilor, vă rugăm să contactați școala
copilului dvs.
Notbetreuung
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Pagini internet pentru învățare și materiale didactice pentru diferite discipline și niveluri de clasă:
O colecție de oferte și platforme diferite pentru învățare puteți găsi aici:
Lernlinks
Există un joc gratuit pentru învățarea limbii germane pe pagina de internet al Institutului Goethe. Chiar și
marii inventatori trebuie să răspundă unor mici întrebări din viața lor:
Spiel zum Deutschlernen
Cine e harnic si exersează mult? Aici exersați adunarea și scăderea fracțiilor:
Bruchzahlen lernen

5. Limba, profesia și munca
Informații speciale pentru angajați
Ministerul Muncii, Sănătății și Afacerilor Sociale a înființat o pagină despre muncă. Aici găsiți informații
speciale din timpul pandemiei Corona, pentru angajați, consiliile de muncă și companii.
Sonderinformation für Beschäftigte

Consiliere în probleme de Drept al Muncii
Asociația oferă consultanță gratuită în domeniul legii angajării. Consilierea este gratuită și are loc prin
telefon. Sunt tratate toate problemele Dreptului Muncii. Se consiliază exclusiv persoanele care lucrează pe
o perioadă temporară, au un loc de muncă Minijob sau au un salariu brut sub 2400 €. Mai multe informații
sunt disponibile sub următorul link:
faire Arbeit e.V.

Cursuri de integrare și de limbi străine profesionale
Tot mai mulți furnizori de cursuri de integrare și de limbi străine profesionale încep cursurile cu prezența la
clasă, ținând cont de măsurile de igienă și de protecție prescrise. Unele dintre ele planifică chiar și
înființarea unor noi cursuri.
Consilierea pentru cursurile de limbi străine în departamentul Imigrație și Integrare a reluat și consilierea
locală. Atenţie! Accesul la consilierea cursurilor de limbă poate avea loc numai cu o invitație de
programare în scris.
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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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