22. Ιουνίου 2020

Ressort Επικαιρότητα
Έκδοση αρ. 13
Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
της πόλης του Βούπερταλ

Αγαπητέ αναγνώστη/αναγνώστρια,
Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι πολύ κοντά. Λόγω της τρέχουσας χαλάρωσης και της σχετικής σταδιακής
επιστροφής στην καθημερινή ζωή, αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα εκδίδεται στο μέλλον κάθε δύο
εβδομάδες. Θα λάβετε το επόμενο τεύχος στις 6 Ιουλίου. Θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για
όλες τις σημαντικές αλλαγές. Είτε βρίσκεστε στο Βούπερταλ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είτε
ταξιδεύετε: φροντίστε τον εαυτό σας και τους συνανθρώπους σας και μείνετε υγιείς!

1. Γενικές Πληροφορίες
Εφαρμογή προειδοποίησης Κορονοϊού (Corona-Warn-App)
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κυκλοφόρησε μια εφαρμογή προειδοποίησης για τον κορονοϊό (CoronaWarn-App). Η εφαρμογή ενημερώνει τους ανθρώπους γρήγορα και ανώνυμα όταν βρίσκονται κοντά σε
μολυσμένο άτομο. Όσο περισσότερα άτομα χρησιμοποιούν την εφαρμογή, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να
σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης της λοίμωξης. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον περιορισμό του ιού.
Όλες οι σημαντικές πληροφορίες και οι επιλογές λήψης βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους.
Bundesgesundheitsministerium
Zusammengegencorona
Video zur Corona-Warn-App

Επισκόπηση μέτρων περαιτέρω χαλάρωσης
Δημοσιεύτηκαν περαιτέρω μέτρα χαλάρωσης. Ακολουθεί μια μικρή περίληψη του τι επιτρέπεται ξανά:


Η χρήση μάσκας παρατάθηκε μέχρι την 1η Ιουλίου.
Αυτό ισχύει σε συγκεκριμένους χώρους με επισκεψιμότητα από κοινό και πελάτες.
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Εξαιρέσεις: ειδικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας και σε περιπτώσεις που ιατρικοί λόγοι δεν το
επιτρέπουν.
Επιτρέπονται ιδιωτικοί εορτασμοί, όπως γάμοι, βαπτίσεις, πάρτι γενεθλίων, επετείους, πάρτι
αποφοίτησης - με μέγιστο αριθμό 50 συμμετεχόντων.
Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και τα προληπτικά μέτρα για την ιχνηλασιμότητα.
Εκδηλώσεις με έως και 100 άτομα επιτρέπονται ξανά υπό όρους. Για εκδηλώσεις με περισσότερα
από 100 άτομα απαιτείται ένα ειδικό σχέδιο υγιεινής και προστασίας από μολύνσεις.
Συνεχίζει η απαγόρευση για τα εξής: μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις όπως Λαϊκά φεστιβάλ,
φεστιβάλ πόλης, χωριού και δρόμου, φεστιβάλ σκοπευτών, φεστιβάλ μουσικής και αθλητικά
φεστιβάλ
Aktuelle Maßnahmen

Κανόνες συμπεριφοράς στα νοσοκομεία
Τα νοσοκομεία λόγω της πανδημίας είναι χώροι με ιδιαίτερη σημασία . Οι ασθενείς πρέπει να
προστατεύονται ,ιδιαίτερα από τις λοιμώξεις, η συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής είναι ακόμη πιο
σημαντική εδώ από ό, τι σε πολλούς άλλους χώρους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εδώ ισχύουν
ειδικές διατάξεις. Δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβετε γιατί ενδέχεται να μην μπορείτε καθόλου ή μόνο
σε περιορισμένο βαθμό , να επισκεφθείτε συγγενείς και φίλους στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Πολλοί
κανονισμοί πρέπει να τηρηθούν, οι ώρες επίσκεψης είναι προς το παρόν πολύ περιορισμένοι και για κέθε
ασθενή επιτρέπονται μόνο λίγοι επισκέπτες. Οι κανονισμοί δεν είναι οι ίδιοι σε όλα τα νοσοκομεία, γι
αυτό ενημερωθείτε πρώτα πριν επισκεφθείτε κάποιον και δείξτε κατανόηση. Κάθε μέτρο προφύλαξης
σκοπό έχει την προστασία των ασθενών που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο εάν θα μολυνθούν από τον
κορονοϊό!
Besuchsregeln im Bethesda-Krankenhaus
Besuchsregeln im Helios-Krankenhaus
Besuchsregeln im Petrus- und im St.Josef- Krankenhaus

Πληροφορίες από το Wuppertal
Σταδιακή έναρξη της συμβουλευτικής στο Haus der Integration
Λειτουργία της ομάδας «Ένταξη και εργασία προσφύγων» κατόπιν ραντεβού

Η ομάδα «Ένταξη και εργασία για τους πρόσφυγες» θα προσφέρει και πάλι συμβουλευτική για το κοινό
από τις 29.06.2020. Αυτό θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού. Τα ραντεβού μπορούν να κανονιστούν μέσω
της ανοιχτής τηλεφωνικής γραμμής. Ως συνήθως, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα στον αριθμό
hotline 0202 563 4005. Οι ώρες λειτουργίας θα είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 π.μ. έως
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τις 3:00 μ.μ. Σε ειδικές περιπτώσεις, η συμβουλευτική μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές
γλώσσες.
Επανέναρξη της παροχής συμβουλευτικής από το πρόγραμμα Zuhause in Oberbarmen, στους χώρους
του προγράμματος, για μετανάστες από την ΕΕ

Το πρόγραμμα „Zuhause in Oberbarmen“, το οποίο ασχολείται με τα θέματα που απασχολούν τους
μετανάστες της ΕΕ, θα ξεκινήσει ξανά στις 22 Ιουνίου την συμβουλευτική με προσωπικά ραντεβού. Οι
πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν στη συνέχεια να αναζητήσουν συμβουλές σύμφωνα με τους
κατάλληλους κανονισμούς προστασίας στις ώρες επικοινωνίας με το κοινό του χώρου επαφής (Berliner
Str. 165).
Οι ώρες λειτουργίας είναι: Δευτέρα έως Πέμπτη 11 π.μ. έως 4 μ.μ. και Παρασκευή 11 π.μ. έως 3 μ.μ.
Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μέσω τηλεφώνου και email:
Andreea Voss (Ρουμανικά, Αγγλικά): Andreea.Voss@stadt.wuppertal.de, 0202-563 4468
Orhan Jasarovski (γλώσσα ρομά, βουλγαρικά): Orhan.Jasarovski@stadt.wuppertal.de, 0202-563 6911
Michelle Van der Hand (Ολλανδικά, Αγγλικά): Michelle.vanderHand@jobcenter.wuppertal.de, 0202-74763292
Silena Sassaroli (ιταλικά): zuhause-ob@skj.de, 0202-74799398
Natalia Joswowitz (πολωνικά): zuhause-ob@skj.de, 0202-74799398

Η συμβουλευτική που θα παρέχεται στο γραφείο επί της οδού Berliner Str. 39b είναι δυνατή μόνο μετά
από προκαθορισμένο ραντεβού με τον υπεύθυνο κοινωνικό λειτουργό.

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
Προγράμματα σε διαφορετικές γλώσσες
Τα νέα για τον Κορονοϊό μπορείτε να τα ακούσετε σε 9 διαφορετικές γλώσσες στη βιβλιοθήκη
πολυμέσων (Mediathek) του Cosmo-Radio:
Livestreams Sprachensendungen
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3. Πληροφορίες για γονείς παιδιών ηλικίας 0 έως 6 χρονών
Βοήθεια για γονείς με νεογέννητα παιδιά
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι συχνά δύσκολο να βρείτε βοήθεια και συμβουλές. Για γονείς
με νεογέννητα παιδιά υπάρχουν τέτοιες προσφορές, οι οποίες λόγω της τρέχουσας κατάστασης συχνά
παρέχουν συμβουλές μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου. Μια αντίστοιχη επισκόπηση μπορείτε να βρείτε
εδώ:
Übersicht Frühe Hilfen

Εκδρομές στην περιοχή
Η θερινή περίοδος είναι περίοδος για ταξίδια. Εάν εσείς και η οικογένειά σας δεν έχετε την ευκαιρία να
πάτε διακοπές φέτος, έχουμε μια σελίδα με συμβουλές για εκδρομές που μπορείτε να κάνετε στη γύρω
περιοχή:
Ausflugstipps für Familien

4. Πληροφορίες για γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας
Αγαπητοί γονείς - Σημαντικές πληροφορίες για μαθητές, γονείς και οικογένειες στο Βούπερταλ
Απομένουν μόνο λίγες μέρες μέχρι τις καλοκαιρινές διακοπές και μετά ακολουθούν 6 εβδομάδες, στις
οποίες υπάρχει χώρος και χρόνος για τους μαθητές να χαλαρώσουν ή / και να αναπληρώσουν την χαμένη
διδακτική ύλη. Μετά τις διακοπές, οι σχολικές μονάδες αναμένεται να ξεκινήσουν πλήρως ξανά. Επίσης,
στις καλοκαιρινές διακοπές αξίζει να διαβάσετε τις τρέχουσες πληροφορίες από το υπουργείο παιδείας,
επειδή εδώ εμφανίζονται όλες οι αλλαγές:
Schulministerium NRW

Προσφορές διακοπών
Παρά την κατάσταση του Κορονοϊού , υπάρχει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα διακοπών για παιδιά και νέους
στο Βούπερταλ. Περισσότερη απόσταση, μικρότερες ομάδες και περισσότερη υγιεινή χεριών - με αυτά και
άλλα μέτρα, οι πάροχοι σχεδιάζουν τα καλοκαιρινά τους προγράμματα διακοπών. Φυσικά, οι θέσεις είναι
πολύ περιορισμένες και συχνά πλήρως καλυμένες. Μια επισκόπηση των προσφορών διακοπών
παρουσιάζει το Radio Wuppertal:
Freizeitangebote für die Schulferien

Νέο πρόγραμμα για την προώθηση προσφορών διακοπών
Το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας υποστηρίζει προγράμματα διακοπών για παιδιά και νέους
που χρειάζονται ειδική υποστήριξη. Με αυτόν τον τρόπο, οι καλοκαιρινές διακοπές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν την διδακτέα ύλη που χάθηκε λόγω του Κορονοϊού. Μπορείτε να
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βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδότησης στην αρχική σελίδα του
Υπουργείου Παιδείας.
Förderung von Ferienangeboten
Για περισσότερες ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δημοτικό Κέντρο ενσωμάτωσης: Siegmar
Schnabel, αριθμός τηλεφώνου 0202 563 2097.

Σύνδεσμοι μάθησης και διδακτικό υλικό για διαφορετικά μαθήματα και επίπεδα τάξης:
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Εκπαίδευσης προσφέρει φύλλα εργασίας, επεξηγηματικές ταινίες και
παιχνίδια - ψηφιακά και αναλογικά
Digitale Bildung

Πληροφορίες για την έναρξη του πανεπιστημίου και τις αιτήσεις υποψηφιότητας για το πρώτο
εξάμηνο:
Για τους αποφοίτους 2020 που θέλουν να σπουδάσουν, είναι σημαντικό οτι θα μετατεθούν οι προθεσμίες
υποβολής αιτήσεων για τα πανεπιστήμια και η αρχή του εξαμήνου:
Infos für die Erstsemester

5. Γλώσσα, Επάγγελμα και Εργασία
Περίοδος αιτήσεων για εκπαίδευση (Ausbildungen) το 2020
Παρά την κρίση του του Κορονοϊού, πολλές θέσεις μαθητείες παραμένουν κενές στο Βούπερταλ. Εάν
θέλετε να ξεκινήσετε μια εκπαίδευση (Ausbildung) από τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 2020 και
αναζητάτε μια θέση μαθητείας, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ:


Τηλεφωνική συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας από το γραφείο απασχόλησης
(Arbeitsagentur) 0800 4 555500 (δωρεάν) ή ηλεκτρονικά στο:
Berufsberatung



BiZ Βούπερταλ Tηλ: 0202 / 2828 – 460, Email: solingen-wuppertal.biz@arbeitsagentur.de



Πληροφορίες επαγγέλματος για επαγγέλματα μαθητείας και ελεύθερες θέσεις μαθητείες:
Berufsinformationen



Εκπαίδευση κατάθεσης αιτήσεων και συμβουλές για την κατάθεση αίτησης:
Bewerbungstraining und Tipps



Πλατφόρμα για θέσεις μαθητείας:
IHK-Lehrstellenbörse
Handwerkskammer Düsseldorf
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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
Γραφείο οικονομικής βοήθειας
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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