06. Ιουλίου 2020

Ressort Επικαιρότητα
Έκδοση αρ. 14
Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
της πόλης του Βούπερταλ

Αγαπητέ αναγνώστη/αναγνώστρια,
Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ξεκινήσει και πολλοί από εσάς θα έχετε λίγο περισσότερο χρόνο για να
κάνετε εκδρομές ή ταξίδια. Μην ξεχνάτε να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και τα άλλα σημαντικά μέτρα
για την αποφυγή περαιτέρω μολύνσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου των διακοπών. Όπως έχει ήδη
ανακοινωθεί, το ενημερωτικό δελτίο θα δημοσιεύεται κάθε δύο εβδομάδες στο μέλλον. Θα λάβετε το
επόμενο τεύχος στις 20 Ιουλίου. Απολαύστε το καλοκαίρι και μείνετε υγιείς!

1. Γενικές Πληροφορίες
Μείωση ΦΠΑ για την ανακούφιση των πολιτών
Την 1η Ιουλίου, ο ΦΠΑ μειώθηκε από 19 σε 16 τοις εκατό. Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ, δηλαδή για τα
βασικά τρόφιμα έχει μειωθεί από επτά σε πέντε τοις εκατό. Η μείωση φόρου θα ισχύει έως το τέλος του
2020 και θα είναι μια ανακούφιση για όλους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:
Mehrwertsteuersenkung

Πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες για την εφαρμογή προειδοποίησης του Κορονοϊού CoronaWarn-App
Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή προειδοποίησης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης σε διάφορες
γλώσσες καθώς και τον σύνδεσμο λήψης της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε εδώ:
Corona-Warn-App
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Τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας
Όλοι οι ισχύοντες κανονισμοί προστασίας από τον Κορονοϊό παρατείνονται τουλάχιστον έως τις 15
Ιουλίου. Ακολουθεί μια επισκόπηση των ισχυόντων κανονισμών:







Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε συγκεκριμένους χώρους με επισκεψιμότητα κοινού και πελατών.
Εξαιρέσεις: ειδικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας και για ιατρικούς λόγους.
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.
Το ψήσιμο σε δημόσιους χώρους ή εγκαταστάσεις είναι ξανά δυνατό.
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

Οι πισίνες του Βούπερταλ άνοιξαν ξανά
Οι περισσότερες πισίνες- και εξωτερικές πισίνες έχουν ανοίξει ξανά. Ένα εισιτήριο εισόδου πρέπει να
αγοραστεί στο διαδίκτυο εκ των προτέρων και ισχύουν ειδικοί κανονισμοί.
Übersicht Schwimmbäder in Wuppertal

Απαγόρευση των επισκέψεων στο νοσοκομείο St. Josef
Λόγω των νέων περιπτώσεων Κορονοϊού, το νοσοκομείο St. Josef στο Bergstraße στο Elberfeld εξέδωσε
αρχικά μια γενική απαγόρευση επισκέψεων. Είναι δυνατές εξαιρέσεις για ανήλικα και βαριά άρρωστα
άτομα σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.
Aktuelle Informationen zum St. Josef Krankenhaus

Πληροφορίες από το Wuppertal
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
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2. Πληροφορίες για (Νέους)Μετανάστες, Πρόσφυγες και Οικογένειες
Ψευδείς πληροφορίες για τον Κορονοϊό
Υπάρχουν πολλές ψευδείς πληροφορίες και φήμες για τον Κορονοϊό στο Διαδίκτυο. Πώς μπορεί κανείς να
ξέρει τι είναι λάθος και τι είναι σωστό; Η παρουσίαση αυτή βοηθά στην αναγνώριση λανθασμένων
πληροφοριών και στην αποσαφήνιση ερωτήσεων σχετικά με τον Κορονοϊό.
Vortrag "Corona und Fake News"

Παροχή συμβουλευτικής της ομάδας «Ένταξη και εργασία προσφύγων» κατόπιν ραντεβού στο
Haus der Integration
Η ομάδα «Ένταξη και εργασία για τους πρόσφυγες» προσφέρει και πάλι συμβουλευτική για το κοινό από
τις 01.07.2020. Αυτό θα γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού Κατά συνέπεια, η πρόσβαση στη παροχή
συμβουλευτικής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή πρόσκληση στο ραντεβού.
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 τις 3:00 μ.μ. Σε ειδικές
περιπτώσεις, η συμβουλευτική μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές γλώσσες.

Πληροφορίες σε πολλές γλώσσες για πρόσφυγες και μετανάστες από το κέντρο καταναλωτή
Το κέντρο παροχής συμβουλών για τους καταναλωτές έχει συγκεντρώσει λίστες ελέγχου για δώδεκα
τομείς της καθημερινής ζωής. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τους νέους μετανάστες να βρουν το δρόμο
τους στην καθημερινή καταναλωτική ζωή. Οι περισσότερες λίστες ελέγχου μπορούν να ληφθούν στα
Γερμανικά, Αγγλικά, Αραβικά, Ρωσικά και Φαρσί. Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
Mehrsprachige Checklisten Verbraucherzentrale

Πληροφορίες για επιπλέον παροχές για τα παιδιά από το SGB II
Πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες επιπλέον παροχές και προνόμια για παιδιά από το SGB II
μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
Information zum Kinderbonus
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3. Πληροφορίες για γονείς παιδιών ηλικίας από 0 έως 6 χρονών
Ανάγνωση ιστοριών και ηχητικά βιβλία
Για τις οικογένειες είναι μια ανακούφιση εάν τα παιδιά χώνονται στον καναπέ και ακούν την αφήγηση
μιασ ιστορίασ χωρίς να χρειάζεται να πάρουν οι ίδιοι οι γονείς το βιβλίο. Εδώ υπάρχει μια νέα ιστορία
ανάγνωσης κάθε μέρα και μια μεγάλη ποικιλία ραδιοφωνικών έργων:
Vorlesegeschichten für Kinder
Hörbücher

4. Πληροφορίες για γονείς με παιδιά σχολικής ηλικίας
Αγαπητοί γονείς - Σημαντικές πληροφορίες για μαθητές, γονείς και οικογένειες στο Βούπερταλ
Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, τα μαθήματα με φυσική παρουσία με ωριαίο πρόγραμμα
προβλέπονται για όλα τα σχολεία. Πρέπει επίσης να ξαναρχίσει η λειτουργία της ολοήμερης φροντίδας
και του κυλικείου. Φυσικά, αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το επιτρέπει η εξέλιξη της πανδημίας.
Πολλοί γονείς αναρωτιούνται επίσης: Λόγω του Κορονοϊού τη φετινή ημερομηνία θα παραμείνει η
ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο; Ναί. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η υποχρεωτική
εκπαίδευση για παιδιά που έχουν φτάσει την ηλικία των έξι στις 30 Σεπτεμβρίου ,αρχίζει την 1η
Αυγούστου του ίδιου ημερολογιακού έτους.
Επίσης, στο διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών αξίζει να διαβάσετε όλες τις τρέχουσες πληροφορίες
από το Υπουργείο Παιδείας, επειδή όλες οι αλλαγές εμφανίζονται εδώ:
Schulministerium NRW

Οδηγίες κατασκευής της τσάντας <<έκπληξη>> για την πρώτη μέρα στο σχολείο (Schultüte)
Για πολλά παιδιά, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές ξεκινά το σχολείο. Την πρώτη ημέρα του σχολείου,
πολλά παιδιά λαμβάνουν μια τσάντα <<έκπληξη>>(Schultüte). Αν θέλετε να φτιάξετε μια τσάντας
<<έκπληξη>>(Schultüte), θα βρείτε οδηγίες εδώ:
Bastelanleitung Schultüte

Σημαντικές συμβουλές για την έναρξη του σχολείου
Όταν ένα παιδί θα πάει στο σχολείο για πρώτη φορά, τότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεχτικοί.
Ακολουθούν μερικές σημαντικές συμβουλές για την έναρξη του σχολείου:
Tipps zum Schulanfang
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Ραδιοφωνικές παραστάσεις, ιστορίες και παραμύθια
Πολλές ιστορίες και παραμύθια για παιδιά όλων των ηλικιών μπορείτε να τις ακούσετε διαδικτυακά ή να
τις <<κατεβάσεται>> δωρεάν.
Hörbücher

5. Γλώσσα, Επάγγελμα και Εργασία
Μαθήματα ενσωμάτωσης και μαθήματα γλώσσας σχετιζόμενα με το επάγγελμα
Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι από τους παρόχους μαθημάτων ενσωμάτωσης καθώς και οι πάροχοι των
μαθημάτων γλώσσας σχετιζόμενα με το επάγγελμα έχουν ξαναρχίσει τη λειτουργία τους, λαμβάνοντας
υπόψη τα μέτρα υγιεινής και προστασίας. Ορισμένα σχολεία εκμάθησης γλώσσας βρίσκονται ακόμη σε
μεταβατική περίοδο για να επιστρέψουν στα μαθήματα με φυσική παρουσία στην τάξη.

Δωρεάν προσφορές εκμάθησης γλώσσας διαδικτυακά
Εδώ θα βρείτε δωρεάν διαδικτυακές προσφορές εκμάθησης γλώσσας:
Kostenlose Online-Sprachangebote


VHS- Πύλη εκμάθησης :
o Επίπεδο A1, A2 και B1 (και B2 για μαθήματα γλώσσας σχετιζόμενα με το επάγγελμα)
o Διατίθεται μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού / A1 ακόμα σαν εφαρμογές
Smartphone-App (Android & iOS)
VHS-Lernportal



Deutsche Welle „Nicos Weg“:
o Επίπεδο A1, A2, B1
o Μαθαίνοντας με Telenovela
o Διατίθεται σαν εφαρμογές για Smartphone-App (Android) και μέσω προγράμματος
περιήγησης ιστού
Deutsche Welle



Goethe-Institut Εκπαιδευτής Γερμανικών
o Επίπεδο A1
o Διατίθεται σαν εφαρμογές για Smartphone-App (Android, iOS)
Goethe-Institut Deutschtrainer
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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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