20. Юли 2020

Ресорт актуално
Издание номер 15
Брошура на центъра за миграция и интеграция в гр. Вупертал

Скъпи читатели,
надяваме се, че се наслаждавате на ваканцията и имате достатъчно време за вашето семейство и
вашите приятели. За щастие вече е малко по-свободна обстановката. Въпреки това спазвайте
хигиенните навици и всички останали приети промени, за да намалим възможни заразявания и
заболявания от коронавирус. Наслаждавайте се на лятото и бъдете живи и здрави!

1. Обща информация
Актуално за мерките за сигурност
Всички приети промени и правила за сигурност заради коронавирус остават в сила до 11. Август найрано. Има малки промени относно броя на хората, присъстващи на дадено събите:





Събирания по специален повод, като сватби и погребения, могат да се провеждат с до 150
човека общо. Правилата за хигиена и проследяването на хоратата, с които е осъществен
контакт, остават от голямо значение.
Събития с до 300 човека са възможни при определени условия. При по-вече от 300 човека се
изисква специално изработен план за мерки за сигурност и хигиенни норми.
Забранени остават: големи събития като панаири, градски, селски и улични празненства,
фестивали и спортни тържества.
Aktuelle Maßnahmen
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Комитет за интеграция във Вупертал – говори с нас, реши с нас, избери
На 13.09.2020 ще се провеждат избори на интеграционния комитет. Той е от голямо значение за
хора, които са емигрирали и за техните нужди и искания. Става въпрос примерно за провеждането на
редовен интернационален обмен, за различните езици или за проблеми като дискриминация и
малоценност.
Всеки човек, който е над 16 годишен, живее във Вупертал и има друга националност от немската, или
вече притежава немската и е поне от една година в територията на Германия има право да гласува.
Бъдете част от това! Нека вземем заедно решение и да гласуваме!
Mehrsprachige Informationen zur Wahl

Насърчаване на сдружения и организации – „Heimat 2020“
За подкрепа по време на коронавируса и тази трудна ситуация на всички сдружения и организации
се опускат чрез специална програма наречена „Heimat 2020“ общо 50 милиона евро. Всички
сдружения и организации могат да получат еднократна помощ до 15.000 евро, това обаче е
възможно само ако има незабавна нужда от такъв тип подпомагане. Това се прави с цел да се
подпомогне преодоляването на кризата по време на пандемията и за спасяването на сдруженията,
които не успяха да работят пълноценно по време на ограниченията. Онлайн може да се попълни
декларация.
Информация относно изискванията и законовите насоки, примери и отговори на въпроси ще
намерите тук:
Förderprogramm "Heimat 2020"

Информация от Вупертал
Информирайте се радовно относно коронавируса на официалната страница към град Вупертал. Там
ще намерите обща информация за приетите промени и предпазните мерки:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus
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2. Информация за новодошли, бежанци и семейства
Образователни предложения за бежанки и мигрантки по тема следване в Германия
Онлайн предложението на Katholischen Bildungswerks и Aktion Neue Nachbarn е за жени, които искат
да следват и имат бежански статус, или са от скоро в Германия. Предложението се нарича „Следване
в Германия, условия, центрове за консултация, финансиране“. Онлайн на три различни дати ще
получите информация относно условията, стипендии и други. Участието е безплатно. Още
информация ще намерите на следния линк:
Webinar "Studieren in Deutschland"

Следване в Германия: Информация за бежанци
Интернет порталът „Следване в Германия" към DAAD дава информация за специалности на бежанци.
Подробна информация ще получите на следния линк:
Studieren in Deutschland

Консултация на екипа „Работа с бежанци и интеграция“ със записан час в интеграционния
център
Екипът за работа с бежанци и итеграция предлага от 01.07.2020 консултация на място. Това протича с
записан час. Представете на входа писмената покана, която сте получили за консултацията.
С екипа може да се свържете на номер (0202 563 4005). Работното време е от 9:00- 15:00 часа. При
нужда може консултацията да протече на различни езици.

Плаж във Вупертал
Плаж, шезлонг, палми, вкусна храна и напитки – всичко това предлага Вупертал! На 17.07.2020 отваря
врати „Kitchen Beach“ на мястото пред театъра/CinemaxX във Елберфелд. Всеки ден от 10.00 - 0.00
часа може човек да си почива срещу малка сума за вход и се надяваме – времето да се постарае за
това. Има и специални предложения за деца.
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3. Информация за родители на деца между 0 и 6
Истории на различни езици
Интернационални книги са преведени на немски и може да ги намерите под този линк както на
оригинален, така и на немски език.
Mehrsprachige Hörbücher

4. Информация за родители с деца в училищна подготовка
Скъпи родители – важна информация за ученици, родители и семейства
Сега е ваканция и точното време за да си отпочинете. Ако ви стане скучно, тук ще намерите няколко
приятни предложения и съвети.

Предаването с мишката
Как един космонавт извършва космически полети? Колко яде по принцип един слон? На това и на
още много други въпроси ще намерите отговор в „Предаването с мишката“ много просто обяснено за
деца. Онлайн ще намерите „Предаването с мишката“ на различни езици.
Sendung mit der Maus international

Онлайн учене и загадки
Природа, техника, история и още – обогатявайте се и учете интересни неща и откривайте нови
светове. Тук ще намирате образователни предавания, интересни факти и загадки към всички важни
теми:
Planet Wissen
Wissen macht Ah!

Игри за изучаване на немски език
Разнообразете се с лесни игри за учене на немски език и удоволствието е гарантирано! Тук ще
намерите интересни игри, с които да учите и обогатите езика си:
Lernspielideen
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Онлайн игри
Пъзели, зададки и други игри – по този начин може да учите нови думички и да доказвате вашите
познания:
Interaktive Onlinespiele

4. Език, професия и работа
Участие в проекта „Partizipation Bergisches Städtedreieck“
Екипът на „Partizipation Bergisches Städtedreieck“ Ви кани на разговор. Ако имате нужда от подкрепа
при намиране на работа, обучение за професия, за училище и за езика, се обадете на номер 0202 563
2746 или 0202 563 2196 между 8:00 - 15:00 часа. Записването на час протича с помощта на
социалните работници. Едно от важните условия е да получавате социални помощи по AsylbLG (за
бежанци).

Консултация на екипа „Език и професия“ със записване на час в интеграционниня център
Екипът Език и професия предлага консултация на място. Поради хигиенните условия и тези за
сигурност консултацията протича единично и със записан час. Освен това на входа трябва да
покажете писменната покана, която сте получили. С екипа може да се свържете по телефон и имейл,
общи въпроси
относно езикови курсове може да задавате на следния имейл адрес
integration@stadt.wuppertal.de .

Интеграционни курсове и езикове курсове за дадена професия
Почти всички интеграционни партньори за езикови курсове по дадедна професия провеждат под
стриктното спазване на предпазните ограничения и хигиенни норми курсове. Не всички курсове
могат веднага да започнат. За прекъснатите курсове, които още не могат да се провеждат, има
алтернативни онлайн обучения до 30.09.2020. Те се предлагат за определен период от време,
докато могат присъствените часове отново да се провеждат и не се считат към зададения брой
часове на курс. Онлайн-туторите са само за участници, които вече са започнали с даден езиков курс.

Das Bergische Azubi-Dating: Дигитална платформа за спезиално обучение!
Търсите си специално място за обучение по дадена професия? С Azubi-Dating можете чрез WhatsApp,
Videochat или телефон да се представите пред фирмите, предлагащи тези специални места или да
намерите такива.
Bergisches Azubi-Dating
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Интервюта за работа по телефон и чрез видео
Много интервюта за работа се провеждат по телефон или чрез видео. За целта трябва добре да сте
подготвени и да внимавате с определени неща. Съвети и информация как се провеждат успешни
интервюта ще намерите тук:
Tipps zum Bewerbungsgespräch

Важни номера към ресорта за миграция и интеграция
Телефонни номера на различни езици към интеграционния център
Работно време 09:00 – 15:00 часа
Тел.: 0202 563 4005
Имейл: integration@stadt.wuppertal.de
Местното бюро за чужденци
Тел.: 0202 563 4003
Имейл: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Финансова помощ
Тел.: 0202 563 4343
Имейл: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Изпуснали сте брошура? Стари издания, други езици и информация ще намерите на
следния линк или под QR-кода
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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