 ٦تموز ٢٠٢٠

Ressort Aktuell
النشرة رقم١٤ :
النشرة اإلخبارية لقسم الهجرة واالندماج في مدينة فوبرتال

القراء األعزاء،
يرج االستمرار يف تذكر االمتثال لقواعد النظافة
لكثي منكم السفر أو الذهاب يف رحالت .ى
بعد بدء العطلة الصيفية سيتاح ل ر
التدابي الهامة لتجنب المزيد من اإلصابات خالل موسم العطالت .ستظهر ر
النشة اإلخبارية كما تم اإلعالن عنه
وغيها من
ر
ر
أسبوعي يف المستقبل .سوف تتلقون العدد القادم يف  ٢٠تموز .استمتعوا بالصيف وابقوا بصحة جيدة
من قبل كل
ر

 .1معلومات عامة
ر
المواطني
تخفيض رضيبة القيمة المضافة لتخفيف العبء عىل
ً
ابتداء من  ١تموز من  ١٩إىل  ١٦بالمائة .أما معدل ضيبة القيمة المضافة المخفض
تم تخفيض ضيبة القيمة المضافة
يعن بالمواد الغذائية األساسية فتم تخفيضها من  ٧إىل  ٥يف المئة .وسيتم العمل بتطبيق هذه التخفيضات الضيبية
الذي ي
ى
ى
الن يجب أن تكون مصدر ارتياح للجميع .لالطالع عىل مزيد من المعلومات:
حن نهاية عام  ،٢٠٢٠و ي

Mehrwertsteuersenkung

معلومات بلغات متعددة عىل تطبيق التحذير كورونا

يمكن العثور عىل معلومات حول تطبيق التحذير التابع للحكومة الفيدرالية بالعديد من اللغات باإلضافة إىل رابط التييل
هنا:
Corona-Warn-App

1

المعلومات الحالية عن تدابي الحماية
ى
يىل نظرة عامة عىل اللوائح المعمول
سيتم تمديد جميع اللوائح الحالية لقانون حماية كورونا حن ١٥تموز عىل األقل .فيما ي
بها ً
حاليا:
•

واجب ارتداء القناع يف بعض المؤسسات والمرافق مع حركة العمالء

االستثناءات :خاصة لألطفال يف سن ما قبل المدرسة أو ألسباب طبية
•

ُيسمح باالحتفاالت الخاصة مثل حفالت الزفاف والمعمودية وحفالت أعياد الميالد واحتفاالت الذكرى السنوية
ً
وحفالت التخرج بحد أقىص  50مشاركا

للتتبع يجب مراعاة قواعد النظافة واالحتياطات الالزمة.
•
•
•

ُيسمح مرة أخرى بإقامة الحفالت والتجمعات بما يصل إىل  ١٠٠شخص تحت رشوط معينة .أما للحفالت
والتجمعات ر
ألكي من  ١٠٠فيجب اتباع إجراءات خاصة بالنظافة والحماية من العدوى.
يمكن الشواء يف األماكن أو المرافق العامة مرة أخرى
كبية مثل المهرجانات الشعبية ومهرجانات المدن والقرى والشوارع ومهرجانات
ما زالت ممنوعة :إقامة احتفاليات ر
الرماة والمهرجانات الموسيقية والمهرجانات الرياضية

Aktuelle Maßnahmen

ر
إعادة فتح حمامات السباحة يف فوبرتال
ً
أعيد فتح معظم حمامات السباحة ومسابح الهواء الطلق ف فوبرتال .ويجب رشاء تذكرة الدخول عي ى
اإلنينت مسبقا  ،وتنطبق
ى
ي
ً
هنا أيضا قواعد وترتيبات خاصة.
Übersicht Schwimmbäder in Wuppertal

ر
مستشف القديس يوسف
حظر زيارة
ً
مبدئيا ً
ً
عاما عىل الزيارات .االستثناءات
حظرا
اليفيلد
بسبب حاالت كوفيد  ١٩الجديدة أصدر مستشف القديس يوسف يف ى
المصابي بأمراض مزمنة فقط بالتشاور مع الطبيب المعالج.
ممكنة للمرض القاضين و
ر
Aktuelle Informationen zum St. Josef Krankenhaus

معلومات من فوبرتال

بفيوس كورونا عىل الصفحة الرئيسية لمدينة فوبرتال .ستجد هناك معلومات
يرج اإلطالع يوميا عن جميع
ى
التدابي المتعلقة ر
ر
عن التدا ربي السلوكية واللوائح القانونية
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus
2

ر
والالجئي واألرس (الجدد)
 .2معلومات للمهاجرين
معلومات خاطئة عن كورونا
هناك الكثي من المعلومات والشائعات الكاذبة حول كورونا عىل ى
اإلنينت .كيف تعرف ما هو الخطأ وما هو الصواب؟ تساعد
ر
غي الصحيحة وتوضيح األسئلة حول كورونا:
المحاضة عىل التعرف عىل المعلومات ر

"Vortrag "Corona und Fake News

ر
ر
الالجئي" فقط بدعو خطية يف مركز التكامل واالندماج
تقديم المشورة من فريق "االندماج وعمل
ً
ابتداء من  ٢٠٢٠ /٧ /١فقط بوجود موعد مسبق.
والالجئي مرة أخرى بتقديم المشورة يف المركز
سيقوم فريق عمل االندماج
ر
ً
وبناء عىل ذلك ال يمكن الوصول إىل االستشارة إال بدعوة مكتوبة للموعد
ً
صباحا ى
حن
االثني إىل الجمعة من الساعة ٩
يمكن الوصول إىل الفريق كالمعتاد عىل الخط الساخن ( )0202563 4005اليام
ر
ً
مساء ويمكن أن يتم تقديم االستشارة يف حاالت استثنائية بلغات مختلفة.
الساعة ٣

ر
ر
مستهلكي
لالجئي والمهاجرين من مركز تقديم النصيحة لل
معلومات متعددة اللغات
ً
للمستهلكي بتجميع قوائم مرجعية الثن ر
عش مجاال من مجاالت الحياة .وتهدف إىل مساعدة
قام مركز تقديم النصيحة
ر
ي
المهاجرين الجدد عىل إيجاد طريقهم يف الحياة االستهالكية اليومية .يمكن تييل معظم قوائم المراجعة باللغات األلمانية
التاىل:
واإلنجليية والعربية والروسية والفارسية .مزيد من المعلومات عىل الرابط
ر
ي
Mehrsprachige Checklisten Verbraucherzentrale

معلومات عن مكافأة األطفال ومزايا مركز العمل (الجوب ر
سني)
حاليا ومزايا مركز العمل (الجوب ى
يمكنكم العثور عىل معلومات حول مكافأة األطفال المقدمة ً
التاىل:
سني) عىل الرابط
ي
Information zum Kinderbonus
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 .3معلومات آلباء األطفال ما ر
بي عمر  0و  6سنة
قراءة القصص والكتب الصوتية
من المري ح ولتخفيف العبء عن العائالت إذا تحاضن األطفال عىل األريكة وتمت قراءة قصة لهم دون أن يضطر اآلباء إىل
كبية من المشحيات اإلذاعية هنا:
التقاط الكتاب بأنفسهم .يوجد كل يوم قصة جديدة ومجموعة ر
Vorlesegeschichten für Kinder
Hörbücher

ر
 .4معلومات لآلباء الذين لديهم أطفال يف سن المدرسة
ر
أعزائنا أولياء األمور  -معلومات مهمة للطالب وأولياء األمور والعائالت يف فوبرتال
ستتم بعد العطلة الصيفية جدولة الدروس والحضور اىل الحصة الدرسية يف جميع المدارس .كما سيتم استئناف الرعاية
ى
والكافيييا ف المدرسة ،هذا سيشي فقط ر
بشط أن تسمح حالة العدوى بذلك.
طوال اليوم
ي
ً
ً
أيضا العديد من اآلباء :هل سيتم ر ر
االليام بتاري خ االلتحاق بالمدرسة هذا العام بالرغم من كورونا ؟ نعم .وفقا للقانون
يسأل
ام لألطفال الذين بلغوا بحلول بداية  ٣٠أيلول سن السادسة يف  ١آب من نفس السنة التقويمية.
المعمول به  ،يبدأ التعليم اإللز ي
ً
أيضا قراءة أحدث المعلومات من وزارة ر
اليبية والتعليم خالل العطلة الصيفية  ،التغييات تظهر هنا:
من المفيد
Schulministerium NRW

المىلء بالحلوى
إرشادات حول صنع كيس المدرسة
ي
مباشة .ف اليوم األول من المدرسة  ،ى
تبدأ المدرسة للعديد من األطفال بعد العطلة الصيفية ر
يتلف العديد من األطفال مخروط
ي
مىلء بالحلوى .إذا كنت تريد صنع هذا المخروط  ،ستجد التعليمات هنا
مدرس ي
ي
Bastelanleitung Schultüte

نصائح مهمة لبدء المدرسة
للكثي من األمور .إليكم بعض النصائح المهمة لبدء
وىل االهتمام
ر
عند قدوم الطفل إىل المدرسة للمرة األوىل  ،عليه أن ي ي
المدرسة:
Tipps zum Schulanfang
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مرسحيات إذاعية وقصص وحكايات خيالية
ً
يمكن االستماع إىل العديد من القصص والحكايات االسطورية لألطفال من جميع األعمار عي ى
اإلنينت أو تييلها مجانا:
ى
Hörbücher

 .5اللغة والمهنة والعمل
دورات االندماج ودورات اللغة المهنية
تدابي النظافة
الحاىل بإعادة افتتاح معاهدهم مع مراعاة
مقدم دورات االندماج و دورات اللغة المهنية يف الوقت
استأنف معظم
ر
ي
ي
ى
والحماية .ال تزال بعض مدارس اللغات يف فية انتقالية للعودة إىل الحصص الدرسية مع تواجد الطالب.
عروض مجانية عىل ر
اإلنينت لتعلم اللغة
ال يزال بإمكانك العثور عىل عروض اللغة المجانية عي ى
اإلنينت هنا
ى
•

Kostenlose Online-Sprachangebote

بوابة التعلم : VHS
o

المستويات المستهدفة A1و A2و) B1و  B2الدورات اللغة المهنية (

ً
عي متصفح الويب A 1/أيضا كتطبيق للهواتف الذكية ( Androidو(iOS
 oمتاح ى

VHS-Lernportal
• دويتشه فيله “Nicos We
o

المستويات المستهدفة  A1و  A2وB1

o

تعلم مع Telenovela

o

وعي متصفح الويب
متوفر كتطبيق للهواتف الذكية ) (Androidى

Deutsche Welle

• معهد جوته التدريب عىل األلمانية
 oالهدفA1
 oمتوفر كتطبيق للهواتف الذكية )(Android ، iOS
Goethe-Institut Deutschtrainer
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أرقام الخطوط الساخنة المهمة لقسم الهجرة واالندماج
ر
هاتف متعدد اللغات مركز اإلندماج
خط
ي
ً
ر
يمكن الوصول إليها من الساعة  9صباحا حت الساعة  3مساء
هاتف02025634005 :
ر ر
ونintegration@stadt.wuppertal.de:
ر
الييد اإللكي ي
مكتب الهجرة
هاتف0202 563 4003:
ر ر
ونNotfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de:
ر
الييد اإللكي ي
المساعدة المالية
هاتف0202 563 4343:
ر ر
ون204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de:
ر
الييد اإللكي ي

ر
هل فاتتكم ر
والنرسات السابقة واللغات األخرى:
النرسات السابقة ؟ للوصول للمعلومات
ر
المعت أو مسح رمز االستجابة الرسيعة( كيو آر) :
ليس عليك سوى النقر عىل الرابط
ي
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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