06 iulie 2020

Ressort Aktuell
Ediția Nr. 14
Buletin informativ al Departamentului Imigrație și Integrare în Wuppertal

Dragi cititori,
Vacanța de vară a început și mulți dintre dumneavoastrã veți avea mai mult timp pentru a merge în
excursii sau călătorii. Vă rugăm să vă amintiți să respectați regulile de igienă și alte măsuri importante
pentru a evita infecțiile suplimentare în perioada vacanței. După cum a fost deja anunțat, buletinul va
apărea la fiecare două săptămâni în viitor. Veți primi următorul număr pe 20 iulie. Bucurați-vă de vară și
rămâneți sănătoși!

1. Informații generale
S-a redus TVA-ul pentru a scuti cetățenii de o povară
La 1 iulie, a fost redus TVA-ul de la 19 la 16 %. De asemenea TVA-ul, pentru produsele alimentare de bază a
fost redus de la șapte la cinci procente. Reducerea impozitelor se va aplica până la sfârșitul anului 2020 și ar
trebui să fie o ușurare financiarã pentru toată lumea. Mai multe informații găsiți aici:
Mehrwertsteuersenkung

Informații multilingve în aplicația de avertizare Corona
Informații despre aplicația de avertizare Corona, a Guvernului Federal, în diferite limbi precum și un link de
descărcare pot fi găsite aici:
Corona-Warn-App
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Informații actuale cu privire la măsurile de protecție
Toate reglementările existente ale Ordonanței de protecție Corona vor fi prelungite până cel puțin pe 15
iulie. Iată un rezumat al reglementărilor aplicabile în prezent:







Obligația de a purta o mască în anumite instituții cu trafic public și clienți.
Excepții: în special pentru copiii preșcolari și din motive medicale.
Festivitățile 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 precauțiile pentru trasabilitate.
Evenimentele cu până la 100 de persoane sunt din nou permise în urmãtoarele condiții: pentru mai
mult de 100 persoane este necesar un concept special de igienă și protecție împotriva infecțiilor.
Grătarul în locuri publice sau în instituții publice este din nou posibil.
În continuare sunt interzise: evenimente festive de mari dimensiuni, cum ar fi Festivaluri populare,
Festivaluri de oraș, sat și stradă, Festivaluri de marcă, Festivaluri de muzică și Întreceri sportive.
Aktuelle Maßnahmen

S-au redeschis Piscinele din Wuppertal
S-au redeschis majoritatea piscinelor și bazinelor în aer liber din Wuppertal. Biletul de intrare trebuie
achiziționat online înainte, se aplicându-se reglementările speciale.
Übersicht Schwimmbäder in Wuppertal

Se interzice vizita în Spitalul St. Josef
Datorită noilor cazuri de Covid, Spitalul St. Josef din Bergstrasse din Elberfeld a emis o interdicție generală a
vizitelor. Excepții sunt posibile pentru pacienții cu vârsta minorã și pacienții grav bolnavi, la înțelegere cu
medicul curant.
Aktuelle Informationen zum St. Josef Krankenhaus

Informații din Wuppertal
Vă rugăm să vă informați zilnic despre toate măsurile legate de virusul Corona de pe pagina principală a
orașului Wuppertal. Acolo veți găsi informații despre măsurile de comportament și reglementările legale:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus
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2. Informații pentru imigranți (noi), refugiați și familii
Informații false despre Corona
Există o mulțime de informații și zvonuri false despre Corona pe internet. De unde știți ce este rău și ce nu?
Prelegerea ajută la recunoașterea informațiilor incorecte și la clarificarea întrebărilor despre Corona.
Vortrag "Corona und Fake News"

Consultanțele echipei „Integrare și muncă cu Refugiații” se fac cu programări la Casa Integrării
Echipa de „Integrare și muncă cu Refugiații” vã oferã din nou consultanță la oficiu începând cu 01.07.2020.
Aceasta are loc după o programare prealabilă. În consecință, accesul la consultanțe poate avea loc numai cu
o invitație scrisă la programare. 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.

Informații multilingve ale Oficiului de Protecție al Consumatorului pentru refugiați și migranți
Centrul de consiliere pentru Protecția consumatorului a întocmit liste de verificare pentru douăsprezece
domenii ale vieții. Acestea sunt destinate să ajute noii imigranți să-și găsească drumul în viața de zi cu zi a
consumatorilor. Majoritatea listelor de verificare pot fi descărcate în germană, engleză, arabă, rusă și farsi.
Mai multe informații la următorul link:
Mehrsprachige Checklisten Verbraucherzentrale

Informații despre Bonusul copiilor și beneficiile SGB II
Puteți găsi informații referitoare la Bonusul pentru copii introdus în prezent și beneficiile SGB II la următorul
link:
Information zum Kinderbonus
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3. Informații pentru părinți cu copii între 0 si 6 ani
Cărți audio și povești citite
Este o ușurare pentru pãrinți când copiii stau pe canapea și li se citește o poveste fără ca ei să fie nevoiți să
punã mâna pe carte. Există o nouă poveste de lectură în fiecare zi și o mare selecție de piese de radio aici:
Vorlesegeschichten für Kinder
Hörbücher

4. Informații pentru părinții cu copii școlari
Dragi părinți - informații importante pentru elevi/eleve, părinți și familii din Wuppertal
După vacanța de vară, la școli sunt programate cursurile cu prezența la clasă. Îngrijirea de zi și cantina vor
fi de asemenea reluate. Desigur, acest lucru se aplică cu condiția ca procesul de infecție să permită acest
lucru.
Mulți părinți se întreabă: Dacă datorită Coronei se va respecta data înscrierilor la școală în acest an? Da!
Conform legii aplicabile, școlarizarea obligatorie pentru copiii care au împlinit vârsta de șase ani până la
începutul zilei de 30 septembrie, începe la 1 august, din același an calendaristic.
De asemenea, merită să citiți cele mai recente informații de la Ministerul Educației în perioada vacanței
de vară, deoarece aici se arată modificările:
Schulministerium NRW

Instrucțiuni de confecționare al unui Cornet pentru școalã
Pentru mulți copii, începe școala după vacanța de vară. În prima zi de școală, mulți copii primesc un cadouun Cornet de școalã. Dacă doriți să confecționați un astfel de Cornet, veți găsi instrucțiunile aici:
Bastelanleitung Schultüte

Sfaturi importante pentru începerea școlii
Trebuie să acordați foarte multă atenție când un copil merge la școală pentru prima dată. Iată câteva
sfaturi importante pentru începerea școlii:
Tipps zum Schulanfang
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Cãrți audio, povești și basme
Multe povești și basme pentru copii de toate vârstele pot fi ascultate online sau descărcate gratuit.
Hörbücher

5. Limba, profesia și munca
Cursuri de integrare și cursuri profesionale de limbi străine
Între timp, majoritatea școlilor cu cursuri de integrare și celor cu cursuri de limbã profesionale funcționeazã
din nou, luând în considerare măsurile de igienă și protecție. Unele școli de limbi străine sunt încă într-o
perioadă de tranziție pentru a reveni la orele cu prezența la clasã.

Oferte online gratuite pentru cursuri de limbã
Aici puteți găsi oferte online gratuite pentru cursuri de limbă:
Kostenlose Online-Sprachangebote


Portalul de învățare VHS:
o Cu scopul de-a ajunge Nivelurile A1, A2 și B1 (și B2 pentru cursuri de limbi profesionale)
o Disponibil prin browser web / A1, de asemenea, ca aplicație pentru smartphone
(Android și iOS)
VHS-Lernportal



Deutsche Welle „Nicos Weg”:
o Cu scopul de-a ajunge Nivelurile A1, A2, B1
o Învață cu Telenovela
o Disponibilă ca aplicație pentru smartphone (Android) și prin intermediul browserului
web
Deutsche Welle



Goethe-Institut Deutschtrainer
o Cu scopul de-a ajunge Nivelul A1
o Disponibil ca aplicație pentru smartphone (Android, iOS)
Goethe-Institut Deutschtrainer
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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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