 ٢٠تموز ٢٠٢٠

Ressort Aktuell
النشرة رقم١٥ :
النشرة اإلخبارية لقسم الهجرة واالندماج في مدينة فوبرتال

القراء األعزاء،
الكثي من الوقت مع العائلة
نأمل أن تتمكنوا من االستمتاع بالعطلة الصيفية أو فصل الصيف بشكل عام وأن تقضوا ر
ً
يرج االستمرار يف مراعاة قواعد
واألصدقاء .لحسن الحظ  ،توفرت اإلمكانية مجددا لالستمتاع وقضاء وقت جميل .ى
التدابي الهامة لتجنب المزيد من العدوى خالل موسم العطالت .استمتعوا بالصيف.نتمن لكم الصحة
وغيها من
ر
النظافة ر

 .1معلومات عامة
تدابي الحماية
المعلومات الحالية عن
ر
سيتم تمديد جميع اللوائح الحالية لقانون جائحة كورونا ى
حن  ١١آب عىل األقل.
باإلضافة إىل ذلك:
* يمكن إقامة االحتفاالت و المناسبات الخاصة مثل حفالت الزفاف والجنازات مع ما يصل إىل ١٥٠شخصا .يجب هنا
مراعاة قواعد النظافة واالحتياطات للتتبع
ر
* ويسمح إقامة الحفالت والتجمعات بما يصل إىل شخص  ٣٠٠تحت رشوط معينة ،أما للتجمعات ألكي من ٣٠٠
فيجب اتباع إجراءات خاصة بالنظافة والحماية من العدوى.
كبية مثل المهرجانات الشعبية ومهرجانات المدن والقرى والشوارع ومهرجانات الرماة
* ما زالت ممنوعة :إقامة احتفاليات ر
والمهرجانات الموسيقية والمهرجانات الرياضية
Aktuelle Maßnahmen

1

انتخابات لجنة االندماج و التكامل يف فوبرتال – المشاركة يف النقاش والقرار و التصويت

ستجرى انتخابات لجنة االندماج والتكامل بتاري خ  ١٣أيلول  .٢٠٢٠تهتم هذه اللجنة بمصالح واحتياجات واهتمامات
األشخاص المهاجرين أو الذين لديهم أصول مهاجرة يف فوبرتال .يمكن أن يتمحورالنقاش بالتاري خ أعاله حول مواضيع مثل
التميي.
التبادل ربي الثقافات أو التعددية اللغوية أو المشاكل بسبب االضطهاد أو
ر
يمكن ألي شخص يبلغ من العمر ً 16
عاما عىل األقل ويعيش يف فوبرتال ويحمل جنسية أجنبية أو تم تجنيسه يف ألمانيا
وكان يف ألمانيا لمدة عام واحد عىل األقل أن يشارك يف االنتخابات.
يرج المشاركة والذهاب للتصويت.
لذا ى
Mehrsprachige Informationen zur Wahl

غي الربحية “„Heimat 2020
تمويل الجمعيات والنوادي ر
بإجماىل ٥٠
الينامج الخاص
غي ربحية من خالل ى
تدعم والية شمال الراين  -فيستفاليا خالل وضع كورونا جمعيات ونوادي ر
ي
غي الربحية التقدم بطلب للحصول عىل منحة لمرة واحدة تصل إىل ١٥٠٠٠
مليون يورو .يمكن لجميع الجمعيات والمنظمات ر
ى
الن نشأت عن وباء
يورو  ،حيث يعتمد الدعم عىل االحتياجات الفعلية .يعمل التمويل عىل التغلب عىل االختناقات المالية ي
وبالتاىل فإن الوجود
كورونا  ،عىل سبيل المثال لم يتم الحصول عىل أية إيرادات دخل بسبب أمور ذات صلة بوباء كورونا
ي
مباشة واآلن عي ى
االقتصادي للجمعية معرض للخطر .يمكن تقديم الطلبات ر
اإلنينت.
ى
يمكن االطالع عىل تفاصيل متطلبات التمويل والمبادئ التوجيهية واألمثلة واإلجابات حول ذلك هنا:
"Förderprogramm "Heimat 2020

معلومات من فوبرتال

بفيوس كورونا عىل الصفحة الرئيسية لمدينة فوبرتال .ستجد هناك معلومات
يرج اإلطالع يوميا عن جميع
ى
التدابي المتعلقة ر
ر
التدابي السلوكية واللوائح القانونية
عن
ر
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus
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والالجئي واألرس (الجدد)
 .2معلومات للمهاجرين
ر
ً
تعليم لالجئات والنساء المهاجرات حديثا حول موضوع الدراسة
عرض
ي
تستهدف سلسلة الندوات عي ى
الجيان الجدد النساء الالجئات والنساء المهاجرات
اإلنينت لمنظمة التعليم
الكاثوليك وحملة ر
ى
ي
ً
حديثا المهتمات بالدراسة .العرض يسىم "الدراسة يف ألمانيا .المتطلبات ومراكز االتصال والتمويل " .سوف تقام هذه الندوات
ف ثالثة تواري خ  ،تتم عي ى
اإلنينت ،و سيتم اعطاء معلومات عن المتطلبات ر
والشوط ،والمنح الدراسية .المشاركة مجانية.
ى
ي
يمكن العثور عىل مزيد من التفاصيل والمعلومات حول التسجيل هنا
"Webinar "Studieren in Deutschland

لالجئي
الدراسة يف ألمانيا :معلومات
ر
توفر بوابة ى
لالجئي يمكنك العثور على مزيد
اإلنينت „Studieren in Deutschland" des DAADمعلومات عن فرص الدراسة
ر
التاىل :
من المعلومات عىل الرابط
ي
Studieren in Deutschland

الالجئي" فقط بدعوة خطية يف مركز التكامل واالندماج
تقديم المشورة من فريق "االندماج وعمل
ر
والالجئي مرة أخرى بتقديم المشورة يف المركز ابتداء من  ٢٠٢٠ /٧ /١فقط بوجود موعد مسبق.
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
الساعة  ٣مساء ويمكن أن يتم تقديم االستشارة يف حاالت استثنائية بلغات مختلفة.

ئ
شاط يف فوبرتال
ر
ئ
والمشوبات اللذيذة والطعام  -كل هذا يف وسط فوبرتال .سيتم افتتاح ما يسىم " كتشن
الشاط وأشجار النخيل
اس
الرمال وكر ي
ً
ً
اليفيلد يوميا من الساعة صباحا  ١٠اىل الساعة  ١٢ليل.
بيج" بتاري خ  ١٧تموز ٢٠٢٠يف الساحة أمام السينما ودار التمثيل يف ى
ً
ى
االسيخاء مقابل رسم دخول بسيط واالستمتاع بالطقس الجميل .توجد أيضا العديد من العروض لألطفال للعب
تستطيعون
والمرح.
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 .3معلومات آلباء األطفال ما ربي عمر  0و  6سنة
قصص متعددة اللغات
التاىل:
تمت ترجمة الكتب الدولية إىل األلمانية ويمكن االستماع إليها باللغة األصلية وباأللمانية باستخدام الرابط
ي
Mehrsprachige Hörbücher

 .4معلومات لآلباء الذين لديهم أطفال يف سن المدرسة
أعزائنا أولياء األمور  -معلومات مهمة للطالب وأولياء األمور والعائالت يف فوبرتال
ى
لالسيخاء والراحة .إذا شعرت بالملل عىل أي حال  ،فهناك بعض النصائح الرائعة
إنها العطلة والوقت المناسب
برنامج مع الفأر
كيف يدخل رائد الفضاء إىل الفضاء؟ وكم يأكل الفيل فعال؟ يجيب "برنامج مع الفأر" عىل هذا السؤال والعديد من األسئلة
ً
جدا لألطفال .كما يتوفر هذا الينامج عىل ى
اإلنينت بلغات مختلفة.
األخرى بطريقة بسيطة
ى
Sendung mit der Maus international

تعلم ماهو جديد وحل األلغاز عي ر
اإلنينت
ى
الطبيعة والتكنولوجيا والتاري خ ر
وأكي من ذلك  -هل ترغب يف فهم األشياء بطريقة متنوعة ومسلية وتعلم أشياء جديدة؟ هناك
والكثي من المعرفة والمعلومات والمسابقات حول مواضيع مختلفة للغاية:
مثية ،
ر
برامج ر
Planet Wissen
!Wissen macht Ah

ألعاب تعليمية لتعلم اللغة األلمانية

إن تعلم اللغة األلمانية بألعاب بسيطة يجلب التنوع ويساعد يف التعلم والممارسة وهو تعلم ممتع ،ستجد هنا العديد من
وف الميل:
األلعاب التعليمية لدروس اللغة ي
Lernspielideen
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ألعاب تفاعلية عىل ر
اإلنينت
واألحاج واأللعاب األخرى عي ى
تفاعىل وممارسة المقاالت وقراءتها
اإلنينت  -هنا يمكنك تعلم كلمات جديدة بشكل
األلغاز
ى
ي
ى ي
وإثبات المعرفة بطريقة اللعب الممتعة
Interaktive Onlinespiele

 .5اللغة والمهنة والعمل
المشاركة في مشروع “„Partizipation Bergisches Städtedreieck
ً
يدعوكم فريق هذا ر
المشوع مجددا اىل المشاركة فيه .إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف التوظيف أو التدريب أو المدرسة أو اللغة ،
ً
ً
تعيي الموعد
يمكنك االتصال بالرقم  0202 563 2196أو  0202 563 2746من  ٨صباحا لغاية  ٣مساء .يمكن أيضا أن يتم ر
ئ
ى
األخصائ االجتماع المسؤول .ر
تلق المساعدة االجتماعية وفقا ل قانون المساعدة
الشط
من خالل
ي
ي
ي
األساس الهام هو ي
اغبي يف الحصول عىل حق اللجوء.
االجتماعية للر ر
تقديم المشورة من " فريق اللغة والمهنة " فقط بدعوة خطية يف مركز التكامل واالندماج
يقدم فريق اللغة والمهنة المشورة مرة أخرى ف مركزه  ،وذلك فقط ً
نظرا للوائح النظافة والحماية المطبقة  ،ال يمكن تقديم
ي
المشورة إال بشكل فردي وعن طريق موعد مسبق .باإلضافة إىل ذلك  ،يجب جلب الدعوة الخطية وإظهارها يف منطقة عند
ى
وئ ؛ يمكن إرسال األسئلة العامة حول
الموظفي
مدخل الدائرة .يمكن الوصول إىل
المعنيي عن طريق الهاتف أو ى
ر
ر
الييد اإللكي ي
دورة اللغة إىل
integration@stadt.wuppertal.de

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
الن لم تتمكن من البدء مرة أخرى قامت
والحماية .ولكن ال يمكن أن تبدأ جميع الدورات عىل الفور .بالنسبة للدورات المتوقفة ي
الدائرة اإلتحادية للهجرة واللجوء بتمديد التمويل لتنفيذ اليامج التعليمية عي ى
ى
اإلنينت حن ٣٠أيلول  . ٢٠٢٠يجب استخدام
ى
ى
ً
ى
تأثي عىل ساعات الدورة الحقا .حن اآلن
العروض التعليمية لغاية بدء الدورة الفعلية يف المدرسة .هذا سوف لن يكون له أية ر
ى
كي الذين بدأوا الدورات بالفعل.
عي اإلنينت مخصصة فقط للمشار ر
فإن هذه الدروس ى
 Das Bergische Azubi-Dating:رقمي بالكامل!
الينامج من خالل الواتس اب ،أو مكالمة فيديو أو الهاتف التعرف عىل
مهن ؟ يمكنكم عن طريق هذا ى
هل تبحثون عن تدريب ي
ى
المهن للطلبة والتقديم بنفسل لذلك.
الن توفر التدريب
ي
جميع المنشآت ي
Bergisches Azubi-Dating
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مقابالت العمل عن طريق الهاتف والفيديو
يتم إجراء العديد من مقابالت العمل ً
عي الهاتف والفيديو .يجب هنا االنتباه للعديد من األمور المهمة ووضعها يف االعتبار
حاليا ى
ً
ً
جيدا .هناك العديد من النصائح والمعلومات هنا:
و أن تكون مستعدا
Tipps zum Bewerbungsgespräch

أرقام الخطوط الساخنة المهمة لقسم الهجرة واالندماج
هاتف متعدد اللغات مركز اإلندماج
خط
ي
ً
ر
يمكن الوصول إليها من الساعة  9صباحا حت الساعة  3مساء
هاتف02025634005 :
ر
ونintegration@stadt.wuppertal.de:
ى
الييد اإللكي ي
مكتب الهجرة
هاتف0202 563 4003:
ر
ونNotfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de:
ى
الييد اإللكي ي
المساعدة المالية
هاتف0202 563 4343:
ر
ون204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de:
ى
الييد اإللكي ي

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