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Ressort Aktuell
النشرة رقم 13
نشرة دورية اخبارية صادرة عن مركز الهجرة واالندماج في فوبرتال

القراء األعزاء،
العطلة الصيفية على األبواب .نظرًا للتخفيف الحالي والعودة التدريجية المرتبطة به إلى الحياة اليومية ،ستصدر هذه النشرة اإلخبارية كل
أسبوعين في المستقبل .سوف تصدر النشرة القادمة في السادس من تموز القادم .سنحاول إبقاءك على اطالع بكل التغييرات المهمة .سواء أكنت
في فوبرتال خالل عطلة الصيف أو كنت مساف ًًرا :اعتني بنفسك وبكل من في محيطك االجتماعي ،وحافظ على صحتك

.1معلومات عامة
تطبيق -تحذير -كورونا
أطلقت الحكومة الفيدرالية تطبيق تحذير كورونا .يقوم التطبيق بإبالغ األشخاص بسرعة وبهوية مجهولة عندما يكونون بالقرب من شخص
مصاب .كلما زاد عدد األشخاص الذين يستخدمون التطبيق  ،يمكن الحد من انتشار العدوى بشكل أسرع .إنها أداة مهمة الحتواء الفيروس .يمكن
العثور على جميع المعلومات المهمة وخيارات التنزيل على الروابط التالية
Bundesgesundheitsministerium
Zusammengegencorona
Video zur Corona-Warn-App

نظرة عامة على التدابير المسموح بها
تم نشر مزيد من التسهيالت .فيما يلي ملخص صغير لما هو مسموح به مرة أخرى 
تم تمديد ارتداء القناع الواقي حتى األول من تموز ،هذا ينطبق على بعض المؤسسات مع حركة المرور العامة والعمالء
االستثناءات :خاصة لألطفال الذين ما قبل مرحلة المدرسة وألسباب طبية ،يُسمح باالحتفاالت الخاصة مثل حفالت الزفاف والتعميد
وحفالت أعياد الميالد واحتفاالت الذكرى السنوية وحفالت التخرج بحد أقصى  50مشار ًكا
يجب مراعاة قواعد النظافة واتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع انتشار العدوى
يُسمح مرة أخرى بما يصل إلى  100شخص بشروط .يتوجب اتخاذ تدابير خاصة تتعلق بالنظافة والحماية من العدوى ألكثر من 100
شخص
ال يزال ممنوعا ما يلي :االحتفاالت الكبيرة مثل المهرجانات الشعبية ومهرجانات المدن والقرى والشوارع ومهرجانات الرماة
والمهرجانات الموسيقية والمهرجانات الرياضية
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Aktuelle Maßnahmen

قواعد السلوك في المستشفيات
المستشفيات هي أماكن خاصة خالل الوباء .يجب حماية المرضى بشكل خاص ضد العدوى ،واالمتثال لقواعد النظافة أكثر أهمية هنا من العديد
من المرافق األخرى .هذا هو السبب في تطبيق أحكام خاصة هنا .ليس من السهل دائ ًما فهم سبب عدم قدرتك على زيارة األقارب واألصدقاء في
المستشفى في الوقت الحالي أو على نطاق محدود فقط .يجب مراعاة العديد من اللوائح  ،وأوقات الزيارة محدودة للغاية حاليًا وال يُسمح إال لعدد
قليل من الزوار للمريض .اللوائح ليست هي نفسها في جميع المستشفيات  ،يرجى االطالع على االجراءات المطلوبة قبل زيارة شخص ما بشكل
مفصل .كل االحتياطات تهدف الى حماية المرضى الذين سيكونون معرضين للخطر بشكل خاص إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا
Besuchsregeln im Bethesda-Krankenhaus
Besuchsregeln im Helios-Krankenhaus
Besuchsregeln im Petrus- und im St.Josef- Krankenhaus

معلومات من فوبرتال
االفتتاح التدريجي للمشاورات في بيت االندماج
فريق عمل "االندماج وشؤون الالجئين"Integrations- und Flüchtlingsarbeit
وفق تحديد المواعيد
سيقدم فريق عمل االندماج والالجئين مرة أخرى المشورة بالشكل االعتيادي وبالحضور بشكل شخصي ابتداء من التاسع والعشرين من حزيران
الجاري ،وذلك بعد موعد مسبق حصرا .يمكن تحديد المواعيد عبر الخط الساخن .كالعادة ،يمكن الوصول إلى الفريق على الخط الساخن رقم
 .02025634005يتم ذلك من االثنين إلى الجمعة من الساعة  9صباحًا حتى الساعة  3مسا ًًء .في حاالت خاصة  ،يمكن أن تتم المشورة بلغات
مختلفة
استئناف العمل االستشاري بشأن المشروع الذي يسمى (في المنزل في أوبربارمن) للمهاجرين من االتحاد األوروبي
سيبدأ مشروع "في المنزل في أوبر بارمن"  ،الذي يهتم بقضايا المهاجرين األوروبيين  ،في يوم الثاني والعشرين من حزيران استئناف
االستشارات الشخصية .يمكن لألشخاص من االتحاد األوروبي بعد ذلك البحث عن المشورة والتواصل بموجب لوائح الحماية المناسبة في ساعة
التشاور المحددة على العنوان
)(Berliner Str. 165
أوقات العمل :من االثنين إلى الخميس ،من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة مسا ًًء  ،والجمعة من الساعة الحادية عشرة صباحًا
حتى الساعة الثالثة مسا ًًء ،باإلضافة إلى ذلك  ،ال يزال من الممكن الوصول إلى الفريق عبر الهاتف والبريد اإللكتروني التالي
): Andreea.Voss@stadt.wuppertal.de, 0202-563 4468االنكليزية والرومانية أندريا فوس) Andreea Voss
): Orhan.Jasarovski@stadt.wuppertal.de, 0202-563 6911البلغارية وروما( أورهان ياساروفسكي Orhan Jasarovski
): Michelle.vanderHand@jobcenter.wuppertal.de, 0202االنكليزية والهولندية( ميشائيال فان ديرهاند Michelle Van der Hand74763292
): zuhause-ob@skj.de, 0202-74799398االيطالية( سيلينا ساسارولي Silena Sassaroli
): zuhause-ob@skj.de, 0202-74799398البولونية( ناتاليا يوسفوفيتز Natalia Joswowitz

ال يمكن إجراء الجلسة التشاورية في برلينرشتراسه
Berliner Str.39b
إال بعداالتفاق على موعد مسبق مع األخصائي االجتماعي المسؤول
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يرجى االطالع يوميًا عن جميع التدابير المتعلقة بفيروس كورونا على الصفحة الرئيسية لمدينة فوبرتال .ستجد هناك معلومات عن التدابير
السلوكية واللوائح القانونية
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

.1معلومات للمهاجرين الجدد والالجئين وللعائالت
برامج بلغات مختلفة
يمكن سماع أخبار كورونا بـتسع لغات مختلفة في مكتبة وسائط راديو كوسمو
Livestreams Sprachensendungen

.1معلومات متعلقة بالعائالت التي لها أطفال تتراوح أعمارهم بين سن الصفر والى العام السادس
مساعدة آباء األطفال حديثي الوالدة
خالل هذا الوقت  ،يكون من الصعب غالبًا العثور على المساعدة والمشورة .هناك أيضًا عروض لآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال حديثي
الوالدة ،والتي غالبًا ما تقدم المشورة عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت بسبب الوضع الحالي .يمكن االطالع على نظرة عامة بهذا الخصوص في هذا
الرابط
Übersicht Frühe Hilfen

الرحالت في المنطقة
وقت الصيف هو وقت السفر .إذا لم تكن أنت وعائلتك قادرين على الذهاب في إجازة هذا العام ،فلدينا صفحة لك تحتوي على نصائح حول ما
يجب القيام به في المنطقة التي تقيم فيها
Ausflugstipps für Familien

.1معلومات للعائالت التي لها أطفال في المدارس
األهل األعزاء  -معلومات هامة متعلقة بالعائالت التي لها أطفال في المدارس في فوبرتال
لم يتبق سوى بضعة أيام حتى العطلة الصيفية وتليها ستة أسابيع ،حيث يوجد مكان ووقت للتالميذ لالسترخاء و /أو للتعويض عن المواد التعليمية
المؤجلة بسبب كورونا .بعد العطلة ،من المتوقع أن يبدأ الدوام المدرسي مرة أخرى بالكامل .أيضا في عطلة الصيف ،تجدر قراءة المعلومات
الجديدة من وزارة التربية والتعليم ،ألنه يتم عرض المستجدات هنا
Schulministerium NRW

عروض أليام العطل الرسمية
على الرغم من األوضاع التي سادت اثر انتشار فيروس كورونا  ،هناك برامج كثيرة مخصصة أليام العطل الرسمية ،لألطفال والشباب في
فوبرتال .مع االلتزام بترك المسافة المطلوبة ،والتحرك في اطار مجموعات صغيرة ،الحفاظ على نظافة اليدين – بوجود كل هذه التدابير
وغيرها ،يخطط مقدمو الخدمات لتقديم عروض قيمة في أيام العطلة الصيفية ،لذلك فان األماكن اما أن تتوفر بنسبة محدودة أو تكون قد تم حجزها
مسبقا .وقد قام راديو فوبرتال بتجميع هذه العروض في هذا الرابط
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Freizeitangebote für die Schulferien

برنامج جديد للترويج لعروض العطلة
تدعم والية شمال الراين  -وستفاليا برامج العطالت لألطفال والشباب الذين يحتاجون إلى دعم خاص .وبهذه الطريقة  ،يمكن استخدام اإلجازة
الصيفية لمتابعة المواد التعليمية التي تأثرت سلبا بأوضاع كورونا .يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول برنامج التمويل على الصفحة
الرئيسية لوزارة التربية والتعليم
Förderung von Ferienangeboten
إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى  ،فيرجى االتصال بمركز االندماج البلدي مع السيد سيغمار شنابل على الرقم 02025632097

روابط التعلم والمواد التعليمية لمختلف المواد والمستويات الصفية
تقدم الوكالة االتحادية للتربية المدنية أوراق عمل وأفالم تفسيرية وألعاب  -رقمية وتناظرية
Digitale Bildung

معلومات عن بداية الجامعة وطلبات التقديم للطلبة الجدد
بالنسبة لخريجي الثانوية العامة لهذا العام و الذين يرغبون في الدراسة ،من المهم تأجيل المواعيد النهائية لتقديم الطلبات للجامعات وبدء الفصل
الدراسي أيضًا
Infos für die Erstsemester

.1اللغة ،المهنة والعمل
مرحلة التقديم للتدريب المهني لهذا العام
على الرغم من أزمة كورونا  ،ال يزال العديد من األماكن شاغرة في فوبرتال .إذا كنت ترغب في بدء دورة التدريب المهني
ابتداء من آب أو أيلول هذا العام ،وتبحث عن مكان شاغر للتدريب المهني ،يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات هنا



االستشارة المهنية عبر الهاتف من وكالة العمل( 08004555500مجانًا) أو عبر اإلنترنت على
Berufsberatung
:solingen-wuppertal.biz@arbeitsagentur.deالعنوان البريدي : 0202 / 2828 – 460,تلفون BiZ Wuppertal
معلومات مهنية عن دورات التدريب المهني وعن األماكن الشاغرة
Berufsinformationen
التدريب على تعلم كتابة واعداد طلب العمل واالرشادات المتعلقة بتجهيز طلبات العمل
Bewerbungstraining und Tipps
تبادالت األماكن الشاغرة
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IHK-Lehrstellenbörse
Handwerkskammer Düsseldorf
أرقام هامة لالتصال من خالل الخط الساخن مع دائرة الهجرة واالندماج
التواصل مع المركز البلدي لالندماج أونالين وبلغات متعددة
من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا
رقم الهاتف0202 563 4005 :
البريد األلكترونيintegration@stadt.wuppertal.de :
دائرة شؤون األجانب Ausländerbehörde -
رقم الهاتف0202 563 4003 :
البريد األلكترونيNotfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de :
قسم المعونات االجتماعية Wirtschaftliche Hilfen -
رقم الهاتف0202 563 4343:
البريد األلكتروني204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de :

هل فاتكم االطالع على النشرات االخبارية؟ يمكنكم االطالع على النشرات االخبارية السابقة ،وعلى مزيد من
المعلومات االضافية من خالل الرابط التالي:
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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