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Sevgili okurlar,
yaz tatili başladığından çoğunuzun daha çok gezi ve seyhahat yapmaya zamanı olacak. Bu tatil
döneminde de lütfen koronavirus salgınına karşı önleyici tedbiri elden bırakmayın, hijyen kurallarına
ve mesafeyi korumaya özen gösterin. Önceden de belirttiğimiz gibi, bundan sonra Broşürümüz her iki
haftada bir yayınlanacaktır. Yani gelecek sayi 20 Temmuz'da elinize geçecektir. Yazın tadını çıkarın,
sağlıklı kalın!

1. Genel Bilgiler
Almanya'da yaşayanların ekonomik yükünü azaltmak için uygulanan katma değer vergisi
indirimi
Bu Temmuz ayından itibaren Katma Değer Vergisi %19'dan % 16'ya indiriliyor. Yiyecek eşyalarındaki
Katma Değer Vergisi de % 7'den % 5'e indirilmiş bulunuyor. Bu vergi indirimi 2020 yılının sonuna kadar
tüm insanların ekonomik yükünü hafifletmek için uygulamada kalacak. Bu konuda daha fazla bilgiyi
aşağıdaki LInk'de bulabileceksiniz:
Mehrwertsteuersenkung

Cok dilli hazirlanan Corona uyarma uygulamasi (Corona-Warn-App)
Federal hükumetinin çok dilli hazırlayıp kullanıcıların hizmetine sunduğu Corona uyarı App'inin
yazılımını asağıdaki Link'den telefonunuza indirebilirsiniz:
Corona-Warn-App

Koruma önlemleri ile ilgili aktuel bilgiler
Coronadan korunma düzenlemesi ile ilgili tüm kurallar 15 Temmuza kadar hala geçerlidir. Halen aktüel
geçerli olan kurallar sunlardir:
•

•

•

•
•

Müsteri trafiğinin oldugu yerlere, halka açık kurum ve kuruluslara girildiğinde Maske takma
zorunluluğu.
Istisna: özellikle daha okula baslamamış çocuklar için veya tibbi nedenden dolayı.
Özel Fest'ler, örneğin Düğünler, Vaftiz, Doğum günü kutlamaları, yildönümleri, Mezuniyet gibi
kutlamalar 50 kişiyi gecmemek şartıyla yapılabilir.
Tabii Hijyen kuralarına ve herhangi bir olumsuz durumda kimin katıldığını tespit edebilme
önlemini alma kaydıyla.
100 Kisiye kadar yapılacak toplantılar ise belli öngörülen koşulları yerine getirenler
yapabileceklerdir. 100 kisinin üzerindeki toplantılar için ise özel Hijyen ve enfeksiyon
konseptinin olması zorunludur.
Kamuya ait Grill yapma müsadeli yerlerde artık Grill yapilabilecektir .
Hala yasağın geçerli olan şeyler: Büyük toplantılar, örneğin halka açık festivaller, Şehir, köy veya
caddelerde yapılan Festler ve avcıların kutlama şenlikleri, Muzik festivalleri Spor gösterileri v.b.
Aktuelle Maßnahmen

Wuppertal'de Yüzme havuzlari yeniden herkese acik
Wuppertal'de bulunan açık ve kapalı yüzme havuzların büyük bir bölümü tekrar kamuya açılmış
bulunmakta. Buralara giriş kartının önceden Online yoluyla satın alınması gerekmektedir, bunun
dışında orada özel hijyen kurallarının geçerli olduğu bilinmeli.
Übersicht Schwimmbäder in Wuppertal

St. Josef Hastahanesinde Ziyaret yasağı
Elberfeld Bergstraßede bulunan St. Josef hastahanesinde Covid-19-Vakaları nedeniyle şimdilik genel
ziyaret yasağı getirilmiştir. İstisnai olarak kücük çoccukların ve hasta olan hemşirelerin ziyaretleri,
tedavilerini yapan doktorun müsadesi şartıyla, mümkün olabiliyor.
Aktuelle Informationen zum St. Josef Krankenhaus

Wuppertal'den bilgiler
Coronavirus'a yönelik tüm önlemler hakkındaki bilgileri Wuppertal Şehrinin Internet sayfasından
alabilirsiniz. Orada alınacak önlemlerle ilgili önerileri ve kanuni düzenlemeler le ilgili bilgileri
bulabileceksiniz:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

2. (Yeni)Göçmenler, Mülteciler ve Aileler için bilgiler
Corona hakkında yanlış bilgiler
Internet'de Corona hakkında yaygın dedikodu ve yanlış bilgi bulunmaktadır. Peki insan nereden, hangi
bilginin gercek veya yalnış oldugunu bilebilir? Aşagıdaki Link'de bulunan sunum Coronayla ilgili sorulara
cevap bulmaya ve neyin yanlış bilgi oldugunu tespit etmeye yardımcı olur.
Vortrag "Corona und Fake News"

Randevü koşuluyla artık Uyum ve Mülteci çalısması Team'inin danışmanlık hizmeti Haus der
Integration'da verilmektedir
Uyum ve Mülteci Çalışma Team'i, danışmanlık hizmetini 01.07.2020 tarihinden itibaren hizmet
sunduğu binada devam edecektir. Ancak bu hizmet önceden alacağınız Randevüyle sözkonusu
olabilecek. Yani danışmanlık görüşmesine gelebilme sadece yazılı davetiyeyi aldığınızdan sonra
gerçekleşebilecektir.
Danışma Team'ine her zaman olduğu gibi (0202 563 4005) danışma hattından ulaşılabilinir. Bu Danışma
hattı Pazartesi'den Cuma'ya kadar saat 9:00- 15:00 kadar açık bulunmaktadir. İstisnai durumlarda
danışmanlık hizmeti kişinin ana dilinde de yabılabilir.

Tüketiciyi bilgilendirme merkezinin Mülteci ve Göçmenler için hazırladığı çok dilli
enformasyonları
Tüketciyi bilgilendirme merkezi oniki yaşam alanını kapsayan bir Çek-Listesini biraraya getirip
hazırlamıştır. Amaç tüketici olarak yeni gelen göçmenlere gündelik yaşamında yolunu bulmaya
yardımcı olmaktır. Bu Çek-Liste Almanca, Ingilizce, Arapca, Rusca ve Farsca aşağıdaki Link üzeri
İnternetten indirilebilir. Daha fazla bilgi için gerekli LInk:
Mehrsprachige Checklisten Verbraucherzentrale

Çocuk İkramiyesi ve SGB-II ödemeleri
Aktüel uygulamaya sokulan çocuk ikramiyesi ve SGB-II ödemeleri hakkındaki bilgilere aşağıdaki Link'ten
ulaşabilirsiniz:
Information zum Kinderbonus
ı

3. 0 - 6 yaş arası çocuklari olan Ebeveynlere yönelik Enformasyonlar
Dinlenebilir öykü ve hikayeler
Ebeveynlerin kitabı eline almasına gerek kalmadan, çocukları kanepede uzanırken onlara birilerinin
öykü ve hikaye okumaları ailelerin yükünü hafifletir. Çok ceşitli Radyo oyunları ve öykülerinden hergün
bir hikayeyi dinleme olanağını bu Link'te bulabilirsiniz.
Vorlesegeschichten für Kinder
Hörbücher

4. Okul çağında çocukları olan Ebeveynler için Enformasyonlar
Sevgili Ebeveynler - Wuppertal'deki Okul ögrencileri, Ebeveynler ve Aileler için önemli
Enformasyonlar
Yaz tatilinden sonra ders planına göre okul öğrencilerinin sınıflarında bulunmaları planlanmıştır. Okul
yemekhanesinin açılması ve okul öğrencilerinin tüm gün okulda kalma, ilgilenme işleri olduğu gibi
tekrar devam edecektir. Tabii bu sözkonusu şeyler enfeksiyonun düzeyine bağlı olarak yasama
geçirilebilecektir.
Birçok Ebeveyn kendi kendine soruyor: Çocuklarımız acaba Corona'ya rağmen tatil sonrası bu yıl
zamanında okulla başlayabilecekler mi? Evet. 30 Eylül'de altı yaşını bitirmiş olacak tüm çocuklar için
okula gitme hakkı bu sene Augstos ayında başlıyor.
Okul tatili döneminde de Okulbakanlığının aktüel enformasyonlarını okumanız yararınıza olur,
gerekli değişikler icin bakabileceğiniz Internet sayfası:
Schulministerium NRW

Okula yeni baslayan çocuklar için hazırlanacak hediye kutusu yapma klavuzu
Bircok çocuk için tatilden sonra okul yeni başlıyor. Çocukların çoğuna ilk okul günü için Okul Hediye
Kutusu alınır. Kim bu okul baslangıç günü için Hediye kutusunu kendi yapmak isterse aşağıdaki Internet
sayfasından nasıl yapılacağını öğrenebilir:
Bastelanleitung Schultüte

İlk okula başlama günü için önemli tavsiyeler
Çocuk eğer okula daha ilk sefer başlayacaksa, insanın çok şeye dikkat etmesi gerekir. Aşağıdaki LInk'ten
gereken bazı önemli önerileri bulabileceksiniz:
Tipps zum Schulanfang

Radyo oyunları, Hikaye ve Masallar
Her yaşta çocuklar için birçok Hikaye ve Massallar Online dinlenebilir veya bilgisayara indirilebilir:
Hörbücher

5. Dil, Meslek ve İş
Uyum kursları, Mesleki dil kursları
Bu arada Hijyen ve korunma önlemlerini dikkate alma koşuluyla Uyum kursları ve mesleki dil kursları
veren kuruluşların çoğu yeniden kurslarına başladılar. Bazi Dil kursları veren kuruluşlar ise lokallerinde
ders verme geçiş dönemine girmek üzereler.

Parasız Online-Dilkursları
Parasız Online-Dilkursları veren yerlere ulaşacağınız adres:
Kostenlose Online-Sprachangebote
•

VHS-Lernportal:
• Zielniveau A1, A2 und B1 (und B2 für Berufssprachkurse)
• Verfügbar über Web-Browser / A1 auch als Smartphone-App (Android & iOS)
VHS-Lernportal

•

Deutsche Welle „Nicos Weg“:
• Zielniveau A1, A2, B1
• Lernen mit Telenovela
• Verfügbar als Smartphone-App (Android) und über Web-Browser
Deutsche Welle

•

Goethe-Institut Deutschtrainer
• Zielniveau A1
• Verfügbar als Smartphone-App (Android, iOS)
Goethe-Institut Deutschtrainer

Wichtige Hotline-Nummern des Ressorts Zuwanderung und Integration
Mehrsprachige Telefonhotline Kommunales Integrationszentrum
Erreichbar von 09:00 – 15:00 Uhr
Telefon: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Ausländerbehörde
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Wirtschaftliche Hilfen
Telefon: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Newsletter verpasst? Ältere Ausgaben, weitere Sprachen und Informationen finden Sie
unter folgendem Link oder QR-Code
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen

