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تازه های ریسورت
خبرنامه ی دپارتمان ادغام و مهاجرت ووپرتال

خوانندگان عزیز،
تعطیالت تابستانه شروع شده و بسیاری از شما می خواهید که وقت بیشتری داشته باشید ،تا به
گردش و یا سفر بروید .لطفا کماکان در نظر داشته باشید که موارد بهداشتی و سایر اقدامات
الزم را راعایت می کنید تا بتوان در تعطیالت هم از سرایت های بیشتر جلوگیری کرد.
همانطور که قبال هم مطرح شد زین پس این خبرنامه هر دو هفته یک بار منتشر میشود.
تاریخ انتشار بعدی در بیست جوالی خواهد بود .از تابستان لذت ببرید و برایتان آرزوی
سالمتی داریم.

 .1اطالعات عمومی
کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای آسایش شهروندان
در اول ماه جوالی مالیات بر ارزش افزوده از  19به  16کاهش پیدا کرد ،همچنین مالیات های تخفیف
خورده مثل لوازم خوراکی اولیه ،از  7به  5کاهش پیدا کرد .کاهش مالیاتی تا آخر سال 2020
برقرار است و بنا بر این است که کمکی باشد به تمام اقشار جامعه .اطالعات بیشتر در این مورد
را در این لینک می بینید :
Mehrwertsteuersenkung

اطالعات چند زبانه در مورد اپلیکیشن هشداری کرونا ویروس
اطالعات در مورد اپلیکیشن هشدار کرونا به زبان های مختلف و همچنین لینک دانلود را در اینجا می
توانید پیدا کنید :
Corona-Warn-App

جدیدترین اقدامات محافظتی
تمام قوانین وضع شده در مورد ویروس کرونا حداقل تا  15ماه جوالی تمدید شدند .در اینجا خالصه ای از
قوانینی که در حال حاضر پابرجا هستند را می نویسیم :

•
•
•
•
•

اجبار استفاده از ماسک در مکان هایی که برای عموم هستند و مشتریان در رفت و آمد
هستند.استثنا برای کودکان زیر سن مدرسه و افرادی با دالیل پزشکی وجود دارد .
جشن های خصوصی مثل تولد ها ،سالگرد و جشن های فارغ التحصیلی با تعداد پنجاه نفر مجاز
هستند .در آنجا باید مقررات بهداشتی و ثبت اطالعات به منظور پیگیری آینده در نظر گرفته شود.
مراسم با تعداد صدنفر شرکت کننده دوباره مجاز شده است برای مراسم بیش از صد نفر باید یک
کانسپت بهداشتی در نظر گرفته شود.
گریل کردن در مکان های عمومی باز هم مجاز شده اند.
مراسم های بزرگ و جشن های بزرگ و پر جمعیت مثل جشن های شهر و روستا و جشن های
خیابانی و فستیوال های موسیقی و ورزشی کماکان ممنوع هستند.
Aktuelle Maßnahmen

استخرهای ووپرتال دوباره باز شده اند.
استخرهای ووپرتال دوباره شروع به کار کردند  .بلیط ورودی باید از قبل و به صورت آن الین
خریداری شود  ،در غیر این صورت قوانین دیگری وجود دارد.
Übersicht Schwimmbäder in Wuppertal

ممنوعیت مالقات در بیمارستان سنت جوزف
به دلیل وجود موارد جدید کرونا بیمارستان سنت جوزف در برگ اشتارسه در البافلد تا اطالع ثانوی
مالقات ها را به صورت عمومی کنسل کرده است .برای بچه های زیر سن با هماهنگی قبلی با
پزشک معالج امکان مالقات وجود دارد.
Aktuelle Informationen zum St. Josef Krankenhaus

اطالعاتی از ووپرتال
لطفا روزانه به وبسایت ووپرتال سر بزنید تا جدیدترین اطالعات در مورد ویروس کرونا را به دست
آورید  .در آنجا تمام تذکرات مهم و اقدامات محافظتی را می بینید.
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

 .2اطالعاتی برای خانواده های مهاجر و پناهنده :
اطالعات غلط در مورد کرونا

در اینترنت اطالعات غلط و شایعاتی در مورد کرونا منتشر میشود  .از کجا میشود فهمید که
این اطالعات غلط هستند یا درست؟ این سخنرانی کمک میکند تا اطالعات را بشناسیم و برای
سواالت خود در مورد کرونا جوابی پیدا کنیم:
"Vortrag "Corona und Fake News

مشاوره های تیم اینتگراسیون و کار پناهندگی بر اساس ترمین ها در خانه ی
اینتگراسیون
این تیم از اول ماه جوالی مشاوره هایش را به صورت حضوری ارائه می دهد .این مشاوره
ها بر اساس وقت های قبلی انجام میشود  ،و وارد شدن به ساختمان و شرکت در جلسه مشاوره فقط
با در دست داشتن برگ وقت به صورت نوشتاری امکان پذیر است.
این تیم همچنان مانند گذشته با شماره  02025634005در دسترس است .از دوشنبه تا
جمعه از ساعت نه صبح تا  .15در موارد استثنا میتوانند جلسه های مشاوره به زبان های دیگری
هم انجام شوند.
اطالعات چند زبانه برای پناهندگان و مهاجران
مرکزمشاوره مشتریان برای دوازده بخش از زندگی چک لیست هایی فراهم کرده که می
توانند به مهاجران کمک کنند تا در زندگی روزمره مسیر خود را پیدا کنند .بسیاری از این چک
لیست ها را می توان به زبان های آلمانی ،انگلیسی ،عربی ،روسی و فارسی دانلود کرد .اطالعات
بیشتر در لینک زیر :
Mehrsprachige Checklisten Verbraucherzentrale

اطالعاتی در مورد پول کودک هدیه و پول جاب سنتر
اطالعاتی در مورد پول هدیه کودک و پول دولتی را در این لینک پیدا می کنید :
Information zum Kinderbonus

 .3اطالعات برای والدین کودکان صفر تا شش سال :
داستان هایی برای خواندن و کتاب های شنیداری
خانواده ها با دیدن کودکان که بر روی مبل نشسته اند و کتاب برایشان خوانده میشود خیال شان
راحت میشود ،بدون اینکه والدین مجبور باشند که در این پروسه دخالتی کنند .هر روز یک داستان
و انتخاب های بیشماری از کتابهای شنیداری را در اینجا می توانید پیدا کنید :
Vorlesegeschichten für Kinder
Hörbücher

 .4اطالعات برای والدین کودکان صفر تا شش سال :
والدین عزیز _ اطالعات مهم برای خانواده ها و والدین در شهر ووپرتال
بعد از تعطیالت تابستانی کالس های درس به صورت حضوری و طبق برنامه ی ساعتی دوباره
برقرار میشود .حضورتمام وقت در مدرسه و منزای مدرسه هم دوباره کار خود را آغاز می کنند.
این امر قطعا وقتی میسر می شود که بتوان موارد بهداشتی را رعایت کرد.
بسیاری از خانواده ها می پرسند که آیا با وجود کرونا تاریخ خای مشخصی برای کالس اولی ها
در نظر گرفته میشود؟ بله.طبق قانون برای تمام کودکانی که تا آخر ماه سپتامبر شش سالشان تمام
میشود  ،از اول آگوست همان سال به مدرسه می روند.
در تعطیالت تابستانی هم خوب است که اطالعات جدید را از سایت وزارت آموزش پرورش را
مطالعه کنید چرا که تغییرات در اینجا ثبت می شوند.
Schulministerium NRW

راهنمایی درست کردن شول توته
برای بسیاری از بچه ها بعد از تعطیالت شروع مدرسه فرا میرسد  .برای اولین روز مدرسه
بسیاری از بچه ها یک شول توته هدیه می گیرند ،اگر کسی هنور می خواهد یک شول توته
درست کند ،در اینجا راهنما را می بینید :
Bastelanleitung Schultüte

رهنمود های مهم برای شروع مدرسه
وقتی که یک بچه برای بار اول به مدرسه میرود،باید به موارد زیادی توجه شود .در اینجا چند
رهنمود مهم در مورد شروع مدرسه را می بینید:
Tipps zum Schulanfang

بازی های شنیداری  ،داستان ها و افسانه ها
بسیاری از داستان های کودکان در تمام سنین را می توان به صورت آنالین دانلود و گوش کرد:
Hörbücher

 .5زبان ،شغل  ،کار
کالس های زبان
بسیاری از کالس ها و مدارس زبان تا بحال کار خود را با رعایت موارد بهداشتی آغاز کرده اند .
بعضی از مدارس هنوزدر بازه زمانی تغییر به کالس های حضوری هستند.

کالس های زبان آن الین رایگان
کالس های آن الین را همچنان می توانید در این لینک پیدا کنید :
Kostenlose Online-Sprachangebote

• پرتال آموزشی :VHS
_سطوح آ  ،1آ  ،2ب 1و ب 2
_ از طریق وب بروزر در دسترس هستند برای سطح آ 1به صورت اپلیکیشن اسمارت
فون.
VHS-Lernportal

• دویچه وله " نیکوز وگ" :
سطوح آ 1تا ب 1یادگیریبا تله نووالدر دسترس از طریق اپلیکیشن و وبDeutsche Welle

• موسسه گوته :
سطح آ1
از طریق وب و اپلیکیشن
Goethe-Institut Deutschtrainer

خطوط تلفن مهم مرکز ادغام و مهاجرت
تلفن چند زبانه مرکز ادغام
ساعات کاری
09:00 – 15:00 Uhr
Telefon: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
اداره مهاجرت
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
کمک های اقتصادی

Telefon: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

آیا شماره های قبلی خبرنامه را از دست داده اید ؟ در اینجا می توانید شماره های
: قبلی و سایر اطالعات دیگر را پیدا کنید
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen

