22. Juni 2020

Ressort Aktuell
Ediția Nr. 13
Buletin informativ al Departamentului Imigrație și Integrare în Wuppertal

Dragi cititori,
Se apropie vacanța de vară. Datorită reglementărilor de relaxare actuale și revenirii treptate la viața de zi cu
zi, acest buletin va apărea în viitor la fiecare două săptămâni. Următorul număr îl veți primi pe 6 iulie. Vom
încerca să vă ținem la curent cu toate modificările importante. Indiferent dacă în timpul verii vă aflați în
Wuppertal sau călătoriți: aveți grijă de dvs. și de semenii voștri și rămâneți sănătoși!

1. Informații generale
Corona-Warn-App
Guvernul Federal a lansat o aplicație de avertizare Corona. Aplicația informează oamenii rapid și anonim
când sunt în apropierea unei persoane infectate. Cu cât mai multă lume utilizează aplicația, cu atât mai
rapid pot fi întrerupte lanțurile de infecție. Acesta este un instrument important în diminuarea infecțiilor cu
virusul. Toate informațiile importante și opțiunile de descărcare pot fi găsite pe următoarele link-uri.
Bundesgesundheitsministerium
Zusammengegencorona
Video zur Corona-Warn-App

Prezentare generală a măsurilor permise
Au fost publicate mai multe detalii privitoare la relaxarea situatiei în timpul Coronei. Iată un mic rezumat al
ceea ce este permis din nou:


Obligația de a purta o mască a fost prelungită până la 1 iulie. Aceasta se aplică în anumite unități cu
trafic public și clienți.
Excepții: în special pentru preșcolari și din motive medicale.
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Petrecerile private, precum nunți, botezuri, petreceri de zile onomastice, aniversări, petreceri de
absolvire - sunt permise cu maximum 50 de participanți. Trebuie respectate regulile de igienă și
prevenire pentru a se putea urmari ulterior în caz de infectie.
Evenimentele cu până la 100 de persoane sunt din nou permise cu anumite condiții. Pentru mai
mult de 100 de persoane este necesar un concept special pentru igiena și protecția împotriva
infecțiilor.
În continuare sunt interzise următoarele: evenimente festive de mari dimensiuni, cum ar fi Festivale
populare, Festivale de oraș, sat și stradă, Festivale de marcă, Festivale de muzică și Competiții
sportive.
Aktuelle Maßnahmen

Reguli de conduită în spitale
Spitalele sunt locuri speciale în timpul pandemiei. Pacienții trebuie protejați în special împotriva infecțiilor,
respectarea regulilor de igienă este chiar mai importantă aici decât în multe alte instituții. De aceea, aici se
aplică reguli speciale. Nu este întotdeauna ușor de înțeles de ce nu este posibil să vă puteți vizita rude și
prieteni în spital în acest moment sau doar într-o măsură limitată. Multe reglementări trebuie respectate,
orele de vizită sunt în prezent foarte limitate și doar câțiva vizitatori au voie la un pacient. Reglementările
nu sunt aceleași în toate spitalele, vă rugăm să fi-ți înțelegători si sa vă informați înainte de a vizita pe
cineva. Fiecare precauție servește pentru a proteja pacienții care ar fi în special în pericol dacă ar fi infectați
cu coronavirus!
Besuchsregeln im Bethesda-Krankenhaus
Besuchsregeln im Helios-Krankenhaus
Besuchsregeln im Petrus- und im St.Josef- Krankenhaus

Informații din Wuppertal
Redeschiderea echipei de „Integrare și muncă cu refugiații“ - cu programări la oficiu
Echipa de „Integrare și muncă cu refugiații“ va oferi din nou consultanță în incinta Instituției începând cu
data de 29.06.2020. Aceasta are loc numai după o programare prealabilă. Programările se pot face prin
intermediul liniei directe. Ca de obicei, echipa poate fi contactată la numărul de telefon 0202 563 4005.
Aceasta este disponibila de luni până vineri între orele 9:00 și 15:00. În cazuri speciale, consilierile pot avea
loc și în diferite limbi.
Reluarea Consultanțelor în incinta Proiectului „Acasă în Oberbarmen” pentru imigranții din UE
Proiectul „Acasă în Oberbarmen”, care se ocupă de problemele imigranților din UE, va relua orele de
consultanță personală începând cu 22 iunie. Persoanele din Uniunea Europeană pot solicita o consiliere în
conformitate cu reglementările de protecție corespunzătoare, la orele de consultanță deschise al Oficiului
în Berliner Str. 165
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Orarul de lucru este: de luni până joi de la 11:00 - 16:00 și vineri de la 11:00 - 15:00. De asemena, echipa
poate fi contactată în continuare prin telefon și e-mail:
Andreea Voss (română, engleză): Andreea.Voss@stadt.wuppertal.de, 0202-563 4468
Orhan Jasarovski (romanes, bulgară): Orhan.Jasarovski@stadt.wuppertal.de, 0202-563 6911
Michelle Van der Hand (olandeză, engleză): Michelle.vanderHand@jobcenter.wuppertal.de, 0202-74763292
Silena Sassaroli (italiană): zuhause-ob@skj.de, 0202-74799398

Consultanțele în Berliner Str. 39b sunt posibile numai după o programare prealabilă cu asistentul social
responsabil.
Vă rugăm să vă informați zilnic despre toate măsurile legate de virusul Corona pe pagina principală al
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
Emisiuni în diferite limbi
Știrile Corona pot fi ascultate în 9 limbi diferite în biblioteca Media al Cosmo-Radio:
Livestreams Sprachensendungen

3. Informații pentru părinți cu copii între 0 si 6 ani
Ajutor acordat părinților cu copii nou-născuți
În această perioadă, este deseori dificil să găsiți ajutor și sfaturi. Există, de asemenea, oferte pentru părinții
cu copii nou-născuți, care datorită situației actuale oferă deseori sfaturi la telefon sau online. Informații
generale corespunzătoare puteți găsi aici:
Übersicht Frühe Hilfen

Excursii în Regiune
Vara este perioada vacanțelor. Dacă dvs. și familia dvs. nu puteți merge în vacanță anul acesta, avem o
pagină pentru dvs. cu sfaturi si idei despre ce posibilitati de petrecere a timpului aveti în împrejurimile
înconjurătoare mai apropiate:
Ausflugstipps für Familien
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4. Informații pentru părinții cu copii școlari
Dragi părinți - informații importante pentru elevi/eleve, părinți și familii din Wuppertal
Au mai rămas doar câteva zile până la vacanța de vară și urmează 6 săptămâni, în care există timp și spațiu
pentru ca elevii să se relaxeze și/sau să compenseze materialul didactic lipsit. După vacanță, se
preconizează începerea școlii cu program întreg. De asemenea, merită să citiți cele mai recente informații
de la Ministerul Educației în perioada vacanței de vară, deoarece aici se arată modificările intervenite:
Schulministerium NRW

Oferte de vacanță
În ciuda situației corona, în Wuppertal există un program amplu de vacanță pentru copii și tineri. Mai multă
distanță, grupuri mai mici și mai multă igienă a mâinilor - cu aceste și alte măsuri, furnizorii își planifică
programele pentru vacanța de vară. Desigur, locurile sunt foarte limitate și deseori rezervate complet.
Radio Wuppertal a realizat o imagine de ansamblu asupra ofertelor de vacanță:
Freizeitangebote für die Schulferien

Program nou pentru promovarea ofertelor de vacanță
Landul Renania de Nord-Westfalia (NRW) susține programe de vacanță pentru copiii și tinerii care au nevoie
de sprijin special. În acest fel, vacanța de vară poate fi folosită pentru a prelua materialul didactic care s-a
pierdut datorită Coronei . Puteți găsi mai multe informații despre programul de finanțare pe pagina
principală a Ministerului Educației.
Förderung von Ferienangeboten
Pentru întrebări suplimentare, puteți contacta Centrul municipal de integrare: Siegmar Schnabel, numărul
de telefon 0202 563 2097.

Pagini de învățare și materiale didactice pentru diferite discipline și niveluri de clasă:
Agenția Federală pentru Educație Civică oferă fișe de lucru, filme explicative și jocuri - digitale și analogice
Digitale Bildung

Informații referitoare la începutul anului universitar și cererile de înschriere pentru primul
semestru
Pentru absolvenții de liceu 2020 care doresc să studieze, este important ca termenele de depunere a
cererilor pentru universități precum și începutul semestrului să fie amânate:
Infos für die Erstsemester
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5. Limba, profesia și munca
Faza de aplicare la Școlile profesionale pentru anul 2020
În ciuda crizei Corona, multe locuri de ucenicie sunt încă vacante în Wuppertal. Dacă doriți să începeți o
şcoală profesională din august sau septembrie 2020 și căutați un post de ucenicie, puteți găsi mai multe
informații aici:


Consiliere telefonică al Agenției de lucru 0800 4 555500 (gratuit) sau online la:
Berufsberatung



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



Informații despre locuri de muncă și posturi de ucenicie vacante:

•

Instruire în aplicații și sfaturi pentru aplicații:
Bewerbungstraining und Tipps



Bursa/ Piața locurilor de ucenicie vacante:
IHK-Lehrstellenbörse
Handwerkskammer Düsseldorf

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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