15 Haziran 2020

Bölümden Güncel Haberler
Sayı 12
Göç ve Entegrasyon Bölümünün Bülteni

Sevgili okuyucular,
hepimiz Wuppertal'da pandemi zamanlarında yeni bir normal ile yaşamayı öğreniyoruz. Bununla birlikte,
yine de dikkatli olmalıyız ve daha fazla enfeksiyondan kaçınmak için mesafe kurallarına ve diğer önemli
önlemlere uymalıyız. Sağlıklı kalın ya da iyileşin!

1. Genel Bilgiler
Federal hükümetten önemli yardım
Federal Hükümet, corona salgınının sonuçlarıyla 130 milyar euroluk bir paketle mücadele etmek istiyor.
Vatandaşlar, şirketler ve belediyeler bu teşvik paketinden yararlanmalıdır. Önlemlerden ikisi burada
açıklanmıştır:

Çocuk başına 300 euro bonus
Ailelere, çocuk başına 300 €, bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye ödenmesi yapılacaktır. Para,
çocuk parası ile birlikte ailelere ödenecektir. Bonus vergilendirilmelidir, ancak iş merkezinden gibi
sosyal yardımlara dahil edilmez.
Herkes için vergi indirimleri
1 Temmuz 2020'de KDV yüzde 19'dan 16'ya düşürülecektir. İndirgenmiş KDV oranı, temel gıda
maddeleri için de geçerli olan, azalacaktır: yüzde yediden beşe düşürülecektir. Vergi indirimi
2020'nin sonuna kadar sınırlıdır ve bütün insanlar için bir rahatlama olmalıdır.
Diğer önlemler ve bilgiler aşağıdaki bağlantıda bulunabilir:
Ergebnisse der Beratungen
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Önemli çağrı - kendinizi test edin!
Filistin Dostluk Derneği, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde tüm Wuppertal vatandaşları için önemli
bir çağrıda bulundu. Bu çağrı diğer Wuppertal dernekleri tarafından farklı dillere çevrildi:
"Dur! Size çağrımız: kendinizi test edin! Biz de gevşemeler için minnettarız, ancak şimdi kendinizi
izlemeniz ve vücudunuzu ve herhangi bir belirtiyi ciddiye almanız eskisinden daha fazla
geçerlidir:
1. Ateş veya hafif ateşlenme
2. Öksürük veya öksürük tahrişi
3. Tat ve / veya koku kaybı
4. Nefes almada zorluk veya nefes darlığı
Siz veya aile üyeleriniz bu belirtilerden bir veya daha fazlasıyla mı karşılaşıyorsunuz?
Wuppertal'da mı yaşıyorsun? O zaman 5632000'e kaydolun!
Başka bir yerde mi yaşıyorsun? O zaman şehrinizdeki sağlık departmanına başvurun! "
Bu çağrı derneğin Facebook sayfasında çeşitli dillerde bulabilirsiniz:
Palästinensischer Freundschaftsverein

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
Corona zamanlarında destek
Wuppertal'daki Protestan cemaatleri alışveriş hizmetleri, karşılama hizmeti, insanların anavatanlarına geri
dönüşü, kendini yalnız hisseden insanlar için telefon görüşmeleri ve çok daha fazlasını organize ediyor.
Teklifler hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz:
Evangelischer Kirchenkreis Wuppertal

Entegrasyonu ve Mülteci Çalışmalar Ekip´i
Ekip, mültecilere ve yeni göç etmiş üçüncü ülke vatandaşlarına zor hayat durumlarında tavsiyelerde
bulunuyor. Ekip şu anda bu tavsiyeyi telefonla 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.
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3. 0-6 Yaş Arası Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Sevgili ebeveynler - Wuppertal'daki ebeveynler ve aileler için önemli bilgiler
Anaokulu yeniden başlıyor!
8 Haziran'dan bu yana çocuk bakım yeri olan tüm çocuklar günlük bakıma, anaokula veya gündüz bakıma
götürülebilmektedir. Bu, çocuklar ve ebeveynler için günlük yaşama yavaşça dönüş anlamına geliyor. Bakım
zamanı sınırlı olduğundan sizden sabır ve anlayış bekliyoruz. Lütfen tesisinizdeki geçerli yönetmelikler
hakkında bilgi edinin!

"Hikayeler, yaratıcı öneriler ve öğrenme, gülme, umut hakkında bilgi."
A HopeLit web sitesi çocuklar için boş zamanı değerlendirmek için ücretsiz malzeme sunmaktadır. Çocuk
dostu hikayeler, el sanatları ve boyama sayfaları ve daha fazlası şu adreste bulunabilir:
HopeLit

4. Okul Çağındaki Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Sevgili Veliler - Wuppertal'deki öğrenciler, veliler ve aileler için önemli bilgiler
İlkokulda eğitimi tekrar gerçekleşmektedir.
15 Haziran 2020'den beri, tüm ilkokul öğrencileri özel gereksinimli okullarının lkokul öğrencileri de dahil
olmak üzere hafta içi her gün okula gitmektedir. Dersler sınıf gruplarında ve sabit gruplarda olacağından
bütün derslerde kısıtlamalar mümkün olabilir. Sınıf dışında öngörülen mesafe ve hijyen gereksinimleri hala
geçerlidir. Sınıf dışında ağızlık kullanmak da zorunludur.
Lütfen dikkat: Ebeveynlerin okul tesislerine ve okul binasına girmelerine izin verilmez! Lütfen çocuklarınızın
sınıf öğretmenleri ile iletişim halinde olun ve öğretmenlerin yaz tatillerinde çocuklarınızın eksiklerini
gidermek için kullanabileceği malzeme önerlerini dikkate alın.
Ortaöğretim ve lisedeki öğrenciler örgün ve evdeki öğrenime devam etmektedir. Okulda örgün öğrenim
hergün mümün değilse, öğrenciler uzaktan öğrenme için ek öğrenme malzemeleri alırlar. Bu görevler
genellikle zorunludur.

Allgemeine aktuelle Infos des Schulministeriums
Son birkaç hafta içinde ilkokullarda gerçekleşen acil bakım 15 Haziran'dan itibaren kaldırılacaktır. Sınıf
dışında bir çocuk bakımı zamanı gerekiyorsa, lütfen çocuğunuzun okuluna başvurun.
Notbetreuung
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Farklı konular ve sınıf seviyeleri için öğrenme bağlantıları ve öğretim malzemeleri:
Öğrenim için farklı teklifler ve platformlardan oluşan bir koleksiyon burada bulunabilir:
Lernlinks
Goethe Enstitüsü web sitesinde Almanca öğrenmek için ücretsiz bir oyun var. Büyük mucitler bile
hayatlarındaki küçük sorulara karar vermek zorundadır:
Spiel zum Deutschlernen
Kim daha gayretli öğreniyor? Kesir ekleme ve çıkarma:
Bruchzahlen lernen

5. Dil, Meslek ve İş
Çalışanlar için özel bilgiler
Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı çalışmalarla ilgili bir sayfa hazırladı. Ccorona salgını sırasında
çalışanlar, çalışma konseyleri ve şirketler için özel bilgiler:
Sonderinformation für Beschäftigte

İş hukuku konularında danışmanlık
Dernek, ücretsiz iş hukuku danışmanlığı sunmaktadır. Tavsiye ücretsizdir ve telefonla yapılır. İş hukuku ile
ilgili tüm sorular ele alınmaktadır. Sadece geçici işte olan, mini iş sahibi olan veya 2400 euronun altında brüt
maaş alan kişilere danışmanlık yapılır. Aşağıdaki bağlantıdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
faire Arbeit e.V.

Entegrasyon ve meslek dil kursları
Giderek daha fazla entegrasyon ve meslek dil kursu sağlayıcısı, kapsamlı hijyen ve koruyucu önlemleri
dikkate alarak yüz yüze derslere başlamaktadır. Şimdi bazıları yeni kurslar bile planlıyor.
Göçmenlik ve Entegrasyon bölümündeki dil kursu danışmanlığı yerel danışmanlığı da yeniden başlatmıştır.
Dikkat! Dil kursu danışmanlığına erişim yalnızca randevuya yazılı bir davetle yapılabilir.
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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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