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تازه های ریسورت
خبرنامه ی دپارتمان ادغام و مهاجرت ووپرتال

خوانندگان عزیز،
تعطیالت تابستانه نزدیک هستند .به دلیل شرایط کنونی و از بین رفتن برخی موانع که برگشت به
زندگی روزمره را در پی خواهد داشت ،زین پس این خبرنامه هر دو هفته یک بار منتشر
خواهد شد .خبرنامه ی بعدی را در تاریخ ششم جوالی دریافت خواهید کرد .ما کماکان تالش
خواهیم کرد که شما در در جریان آخرین اخبار قرار دهیم  .چه در تعطیالت تابستانه در
ووپرتال می مانید و چه سفر می کنید مراقب خودتان و بقیه باشید ،با آرزوی سالمتی برای
شما.

 .1اطالعات عمومی
اپلیکیشن هشدار کرونا
دولت یک اپلیکیشن هشداری برای کرونا راه اندازی کرده است .این اپلیکیشن آدم ها را سریع اما ناشناس
در جریان قرار میدهد وقتی که در نزدیکی شخصی باشند که مبتال به کرونا است .هر چه آدم های
بیشتری از این اپلیکیشن استفاده کنند ،سریع تر میشود زنجیره ابتال را قطع کرد .بنابراین این
اپلیکیشن وسیله ای مهم برای کاهش انتقال ویروس محسوب میشود .سایر اطالعات مهم و امکان
دانلود نرم افزار را در لینک های زیر می بینید :
Bundesgesundheitsministerium
Zusammengegencorona
Video zur Corona-Warn-App

نگاهی به فعالیت های مجاز
کاهش محدودیت های دیگری در این میان اعالم شده است که در اینجا خالصه ای از آنچه دوباره مجاز
است را می نویسیم :

•

•

•
•

اجبار ماسک تا اول جوالی تمدید شد ،این اجبار برای مراکزی خاص با رفت و آمدهای زیاد و
مشتریان است .بچه های زیر سن مدرسه و افرادی که به دلیل موارد پزشکی نمی توانند از ماسک
استفاده کنند ،از این قانون مستثنی هستند.
مهمانی های خصوصی مثل عروسی  ،جشن تولد ،جشن سالگرد ،جشن فارغ التحصیلی و  ...با
حداکثر پنجاه نفر مجاز است  .موارد بهداشتی باید رعایت شود و به اطالعات افراد به منظور
دسترسی در آینده برای موارد ضروری باید توجه شود.
مراسم ها و فستیوال های تا صد نفر مجاز هستند ولی برای مراسم باالی صد نفر باید یک کانسپت
بهداشتی به اداره بهداشت ارائه شود.
فستیوال های بزرگ شهری ،روستایی و خیابانی و فستیوال های موسیقی و ورزشی کماکان کنسل
باقی می مانند.
Aktuelle Maßnahmen

مقررات رفتاری در بیمارستان ها
بیمارستان ها در زمان بروز یک بیماری همه گیر مکان بسیار مهمی هستند .بیمارها باید به طور
بخصوص در مقابل ابتال به بیماری محافظت شوند .رعایت موارد بهداشتی هم در بیمارستان ها
بسیار مهم تر از جاهای دیگر است  .بنابراین در اینجا قوانین سختگیرانه تر هستند .درک این
مساله که نمی توان دوست و فامیل را در بیمارستان مالقات کرد و یا بسیار محدود مالقات کرد،
آسان نیست .قوانین زیادی باید رعایت شوند .ساعات مالقات بسیار محدود است و فقط تعداد کمی
می توانند به مالقات بیمارن بروند .این قوانین در تمام بیمارستان ها یکسان نیست .لطفا قبل از
اینکه به مالقات بروید اطالعات الزم را کسب کنید و شرایط را درک کنید .هر مالقات می تواند
خطر ابتال بیمار را افزایش دهد و جان او را به خطر اندازد .
Besuchsregeln im Bethesda-Krankenhaus
Besuchsregeln im Helios-Krankenhaus
Besuchsregeln im Petrus- und im St.Josef- Krankenhaus

اطالعاتی از ووپرتال
شروع تدریجی مشاوره ها در خانه اینتگراسیون
تیم اینتگراسیون و کار پناهندگی با ترمین های از پیش تعیین شده کار خود را آغاز می کند.
این تیم از تاریخ  29ماه جون مشاوره های حضوری ارائه میدهد .این مشاوره ها فقط با ترمین های
از قبل داده شده می توانند انجام گیرند .ترمی ن ها می توانند از طریق هات الین تتظیم گردند .این تیم
مثل همیشه از طریق این شماره در دسترس خواهد بود  . 02025634005ساعات کاری از دوشنبه
تا جمعه از ساعت نه صبح تا  .15در شرایط خاص مشاوره ها می توانند به زبان های مختلف انجام
گیرند.

شروع دوباره فعالیت های مشاوره ای در پروژه در خانه در اوبربارمن برای مهاجرینی از
کشورهای اتحادیه اروپا
پروژه در خانه در اوبربارمن که به مسائل مهاجرینی از کشورهای اتحادیه اروپا رسیدگی می کند از
تاریخ  22ماه جون مشاوره های حضوری برگزار می کند .مردمانی از اتحادیه اروپا می توانند با
رعایت موارد بهداشتی در ساعات کاری در مرکز مشاوره خیابان برلینا  165مشاوره بگیرند.
Andreea Voss (rumänisch, englisch): Andreea.Voss@stadt.wuppertal.de, 0202-563 4468
Orhan Jasarovski (romanes, bulgarisch): Orhan.Jasarovski@stadt.wuppertal.de, 0202-563 6911
Michelle Van der Hand (niederländisch, englisch): Michelle.vanderHand@jobcenter.wuppertal.de, 0202-74763292
Silena Sassaroli (italienisch): zuhause-ob@skj.de, 0202-74799398
Natalia Joswowitz (polnisch): zuhause-ob@skj.de, 0202-74799398

ساعات کاری  :دوشنبه ها تا پنجشنبه ها  11تا  16و جمعه ها  11تا  . 15به غیر از این  ،این تیم
همیشه از طریق ایمیل و یا تلفن در دسترس است.
مشاوره ها در خیابان برلینا شماره 39ب فقط با وقت قبلی با مددکار اجتماعی مربوطه امکان پذیر
است.
لطفا بزای بدست آوردن جدیدترین اطالعات در مورد کرونا وویروس هر روز به وبسایت شهر
ووپرتال سری بزنید :
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

 .2اطالعاتی برای خانواده های مهاجر و پناهنده :
برنامه هایی با زبان های مختلف
اخبار کرونا از طریق رادیو کوسمو در مدیاتک در نه زبان مختلف وجود دارد:
Livestreams Sprachensendungen

 .3اطالعات برای والدین کودکان صفر تا شش سال :
کمک به والدین نوزادان تازه متولد شده

این روزها پیدا کردن کمک و مشاوره سخت شده است .برای والدین نوزادان تازه متولد شده هم
این خدمات وجود دارد که به علت وضعیت موجود اغلب به صورت تلفنی و یا آن الین مشاوره
ارائه میدهند .یک نگاهی اجمالی را در اینجا می توانید ببینید:
Übersicht Frühe Hilfen

اردو در منطقه
تابستان زمان سفر است .اگر امسال این امکان برایتان وجود ندارد که با خانواده به سفر بروید در
این یک سایتی را به شما م عرفی می کنیم که می توانید پیشنهاداتی برای سفرهای کوتاه و نزدیک
خودتان را بخوانید:
Ausflugstipps für Familien

 .4اطالعات برای والدین کودکان صفر تا شش سال :
والدین عزیز _ اطالعات مهم برای خانواده ها و والدین در شهر ووپرتال
تا تعطیالت تابستانه فقط چند روز مانده است و این تعطیالت شش هفته ادامه خواهند داشت که در
این مدت بچه ها فرصت دارند آرامش بگیرند و یا درس های قبلی را مرور کنند .قرار بر این
است که بعد تعطیالت مدارس به صورت معمول و همه روزه ادامه پیدا کنند .در تعطیالت
تابستانی هم ارزش این را دارد که مطالب سایت وزارت آموزش پرورش را مطالعه کنید چرا که
تغییرات در اینجا ثبت می شوند.
Schulministerium NRW

پیشنهاداتی برای تعطیالت
باوجود ویروس کرونا در ووپرتال تعداد بیشماری برنامه های تفریحی ویژه کودکان و نوجوانان
برقرار می شود .فاصله های بیشتر  ،گروه های کوچکتر و رعایت بیشتر موارد بهداشتی ،با این
ها و اقدامات دیگر موسسه ها برای تعطیالت تابستانه ی شما برنامه ریزی می کنند .به همین دلیل
تعداد افرادی که می توانند شرکت کنند به شدت محدود است و اغلب هم پر شده اند .خالصه ای از
برنامه های تابستانی شهر ووپرتال را رادیو ووپرتال منتشر کرده است :
Freizeitangebote für die Schulferien

برنامه ای جدید برای تابستان
استان نوردراین وستفالن برای کودکان و نوجوانان که حمایت های خاص نیاز دارند ،برنامه های
ویژه ای دارد .با این روش میشود تعطیالت تابستانه را برای این هدف مورد استفاده قرار داد که
درس هایی که بخاطر کرونا روی هم انباشت شده بودند را مرور کرد .اطالعات بیشتر در مورد
برنامه های تقویتی را می توانید در وبسایت وزارت آموزش و پرورش پیدا کنید.
Förderung von Ferienangeboten

برای اطالعات بیشتر می توانید با مرکز ادغام تماس بگیرید .زیگمار شنابل به شماره تلفن :
02025632097
لینک ها و موارد آموزشی برای تمام رشته ها و سطوح
مرکز سیایت های آموزش از برگه های تمرین تا فیلم های توضیحی تا بازی ها را به صورت
آنالوک و دیجیتال ارائه می دهد :
Digitale Bildung

اطالعات در مورد شروع دانشگاه و درخواست برای ترم اول :
برای دیپلمه هایی که می خواهند وارد دانشگاه بشوند  ،مهم است که بدانند مهلت برای اپالی کردن
ها به تاخیر افتاده است و همچنین ترم جدید هم با تاخیر شروع خواهد شد :
Infos für die Erstsemester

 .5زبان ،شغل  ،کار
مهلت اپالی برای اوسبیلدونگ های 2020
با وجود ویرووس کرونا در ووپرتال تعداد زیادی جای خالی اوسبیلدونگ وجود دارد  .اگر شما از
ماه آگوست و یا سپتامبر می خواهید اوسبیلدونگی را شروع کنید و به دنبال یک اوسبیلدونگ
هستید ،اطالعات بیشتر را در اینجا پیدا می کنید :
• مشاوره های تلفنی اداره کار  08004555500به صورت رایگان یا به صورت آن الین
Berufsberatung

• بیز ووپرتال  02022828460وآدرس ایمیل :
• solingen-wuppertal.biz@arbeitsagentur.de
• اطالعاتی در مورد اوسبیلدونگ های شغلی و جاهای خالی :
Berufsinformationen

• آموزش اپالی کردن و راهنمایی هایی برای اپالی :
Bewerbungstraining und Tipps

• سایت هایی برای یافتن جاهای خالی :
IHK-Lehrstellenbörse
Handwerkskammer Düsseldorf

خطوط تلفن مهم مرکز ادغام و مهاجرت
تلفن چند زبانه مرکز ادغام
ساعات کاری
09:00 – 15:00 Uhr
Telefon: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
اداره مهاجرت
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
کمک های اقتصادی
Telefon: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

آیا شماره های قبلی خبرنامه را از دست داده اید ؟ در اینجا می توانید شماره های
: قبلی و سایر اطالعات دیگر را پیدا کنید
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen

