22. юни 2020

Ресорт аткуално
Издание номер 13
Брошура към ресорта за миграция и интеграция в град Вупертал

Скъпи читатели,
лятната ваканция наближава. Възоснова на разхлабванията на мерките за заразяване с коронавирус
и постенното нормализиране на ежедневието ни, тази брошура ще се публикува веднъж на две
седмици. Следващата брошура ще бъде издадена на 6. юли. Ще се опитаме да Ви информираме и да
Ви съобщим важните промени. Дали ще пътувате или ще останете в града-важното е да се пазите и
да пазите хората около Вас също. Бъдете здрави!

1. Обща информация
Апликация – внимание коронавирус
Правителството стартира с апликацията за коронавирус. Тази апликация предупреждава хората, ако
са били в близост до заразен човек и това е анонимно. Колкото по-вече хора използват тази
апликация, толкова по-лесно би било да се прекрати веригата на зараза. Това е важен инструмент за
преборването на вируса. На следните линкове има по-вече информация и е показано как да си
изтеглите тази апликация.
Bundesgesundheitsministerium
Zusammengegencorona
Video zur Corona-Warn-App

Накратко какво е позволено
Има нови разхлабвания на мерките за безопасност. Тук обощено ще намерите по-вече информация :


Удължава се срокът за задължително носене на маски до 01.07.2020.
Това въжи в съответните помещения, сгради, места с голям брой хора или публика.
Изключения: деца в предучилищна възраст и поради здравословни причини.
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Тържества като сватби, кръщене, рождени дни, юбилеи, абитуриентски или абсолвентски са
разрешени с до 50 души.
Важно е да се спазват правилата за хигиена и да бъде възможно проследяването на
заразените, в случай на зараза от коронавирус
Мероприятия с до 100 души са разрешени, но има условия. При по-вече от 100 човека има
нужда от специално изработен план, включващ необходимите мерки за сигурност.
Забранени остават: големи мероприятия като например събори или публични тържества,
музикални или спортни фестивали.
Aktuelle Maßnahmen

Взети мерки в здравните заведения като например болници
По време на пандемия болниците имат специално значение. Панциентите трябва да са предпазени
от зарази и е изключитено важно да се спазват хигиенните правила от всички. Поради тази причина
има специално взети мерки. Трудно е да разберем защо нямаме право да посетим роднини или
приятели в болницата и това е ограничено. Има много мерки и ограничения в момента в болниците и
понякога може само един човек да посети близък. Има болници, в които това е по-различно и Ви
молим да се информирате и да покажете разбиране. Всичко това е за да се предотврати зараза с
коронавирус особено на хора, които биха били сериозно застрашени!
Besuchsregeln im Bethesda-Krankenhaus
Besuchsregeln im Helios-Krankenhaus
Besuchsregeln im Petrus- und im St.Josef- Krankenhaus

Информация за град Вупертал
Постепенно отваряне на вратите на къщата за миграция и интеграция
Екипът за интеграция и работа с бежанци и записването на час
Екипът за интеграция и работа с бежанци предлага от 29.06.2020 консултации на място. За целта е
нужно записването на часове. Час може да си вземете по телефона. С екипа може да се свържете на
следния тел. номер 0202 563 4005. Работното време е от понеделник до петък от 9:00- 15:00 часа. По
изключение може да се проведе консултация и на други езици.
Продължават консултациите на проекта Zuhause in Oberbarmen на място за мигранти от
Европейския съюз
Проектът „Zuhause in Oberbarmen“, който се грижи за нуждите на мигрантите от ЕС, ще провежда от
22.06. консултации на място. Мигранти от ЕС могат да посещават през посоченото работно време
центъра за консултация в града на адрес (Berliner Str. 165) и да бъдат обслужени.
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Работно време: от понеделник до четвъртък от 11-16 часа и петък от 11-15 часа. През останалото
време с екипа може да се свържите по телефон или по имейл:
Andreea Voss (румънски, английски език): Andreea.Voss@stadt.wuppertal.de, 0202-563 4468
Orhan Jasarovski (ромски, български): Orhan.Jasarovski@stadt.wuppertal.de, 0202-563 6911
Michelle Van der Hand (холандски, английски): Michelle.vanderHand@jobcenter.wuppertal.de, 0202-74763292
Silena Sassaroli (италиански): zuhause-ob@skj.de, 0202-74799398
Natalia Joswowitz (полски): zuhause-ob@skj.de, 0202-74799398

Консултация в другия център на адрес Berliner Str. 39b може да се проведе само, ако имате записан
час при един от социалните работници.

Информирайте се за акуалните новини и промени на официалната страница на град Вупертал. Там се
намират правилата на поведение и полезни съвети:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

2. Информация за новодошли, бежанци и семейства
Предавания на различни езици
Новини за коронавирус ще намерите под Cosmo-Radio на 9 различни езици:
Livestreams Sprachensendungen

3. Информация за родители на деца между 0 и 6 години
Помощ за родители на новородено дете
В това време е трудно да се намери помощ и възможност за консултация. Има подходящи
предложения за родители на новородено дете, които поради ситуацията се провеждат по телефона
или онлайн. Тук ще намерите по-подробна информация:
Übersicht Frühe Hilfen

Излети в региона
През лятото е време за пътувания. Ако нямате възможност да отидете на почивка с вашето
семейство, на тази страница ще намерите предложения и идеи за излети в близкия регион:
Ausflugstipps für Familien
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4. Информация за родители с деца в училищна възраст
Скъпи родители – важна информация за родители, ученици и семейства в гр. Вупертал
Още няколко дни и идва лятната ваканация и 6 седмици, в които учениците ще имат възможност да
си починат или да наваксат пропуснатия учебен материал. След ваканцията се очаква училището да
започне да работи както преди. През ваканцията е също важно да се информираме за ситуацията.
Актуални новини от министерството на образованието ще намерите тук:
Schulministerium NRW

Предложения през ваканцията
Въпреки ситуацията има в града богата програма за децата и младежите през ваканцията. Дистанция,
по-малки групи и хигиенни норми – с тези и други мерки са планирани програмите и предложенията
за децата. Поради тази причина местата са ограничени и свършват бързо. Радио Вупертал тук
обобщава за програмите и предложенията през лятаната ваканция:
Freizeitangebote für die Schulferien

Нова програма относно предложенията през ваканцията
Провинцията Северен Рейн-Вестфалия се старае да увеличи броя на програмите през ваканциатя за
деца, които имат особено голяма нужда от това. По този начин могат децата да учат и да използват
времето ползотворно и да наваксат с училището. Още информация ще намарите на страницата на
министерството на образованието.
Förderung von Ferienangeboten
Ако имате въпроси може да се обърнете към комуналния интеграционен център: Siegmar Schnabel,
на следния тел. номер 0202 563 2097.

Линкове и учебни материали за различните предмети и класове:
Федералната централа за политическо образование предлага обучаващи филми за коронавирус,
материали и дори игри - дигитално и аналогово
Digitale Bildung

Информация за университетите и кандидатстването в тях:
Тези, които искат през 2020 да започнат да следват е важно да знаят, че сроковете за кандидатстване
са променени. Моля, да се информирате и за началото на семестъра.
Infos für die Erstsemester
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5. Език, професия и работа
Кандидатстване за обучение (Ausbildung) през 2020
Въпреки кризата в града се предлагат места за обучение на дадена професия. Ако искате от август
или септември 2020 да започнете и търсите място ще намерите още информация тук долу:


Консултация по телефон на агенцията за работа 0800 4 555500 (безплатно) или онлайн:
Berufsberatung



Център (BiZ) тел.: 0202 / 2828 – 460, имейл: solingen-wuppertal.biz@arbeitsagentur.de



Информация за професиите и свободните места за обучение:
Berufsinformationen



Съвети при подготвянето на документи за кандидатстване:
Bewerbungstraining und Tipps



Борса за места, предлагащи подобно обучение:
IHK-Lehrstellenbörse
Handwerkskammer Düsseldorf

Важни тел. номера към ресорта за миграция и интеграция в гр. Вупертал
Тел. номера за консултация на различни езици към интеграционния център
Работно време 09:00 – 15:00 часа
Тел.: 0202 563 4005
Имейл: integration@stadt.wuppertal.de
Местно 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,други езици и още информация ще намерите на
ливака или под QR-кода
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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