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تازه های ریسورت
خبرنامه ی دپارتمان ادغام و مهاجرت ووپرتال

خوانندگان عزیز،
امیدواریم که تعطیالت تابستانی به شما خوش بگذرد و بتوانید از تابستان! لذت ببرید و وقت زیادی
را با خانواده و دوستان تان بگذرانید .خوشبختانه میشود باز یک سری فعالیت ها را انجام
داد .لطفا با این وجود مراقب موارد بهداشتی باشید تا بتوان در تعطیالت هم از سرایت
بیماری جلوگیری کرد .از تابستان خود لذت ببرید و با آرزوی سالمتی !

 .1اطالعات عمومی
جدیدترین اخبار در مورد اقدامات محافظتی
تمام قوانینی که برای مبارزه با کرونا وضع شده بودند تا حداقل یازدهم آگوست تمدید شدند .فقط تعداد مجاز
شرکت کنندگان در مراسم مختلف عوض شده است :
• جشن های مهم مثل عروسی ها و مراسم ترحیم اجازه دارن تا صد و پنجاه نفر مهمان داشته باشند.
موارد بهداشتی و دستورالعمل ها برای پیگیری بعدی باید در نظر گرفته شوند.
• مراسم های بزرگ تا سیصد نفر دوباره مجاز هستند ،باالی سیصد نفر باید با کانسپت بهداشتی
برگزار شوند.
• 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.
انتخابات کمیته اینتگراسیون ووپرتال _ با هم حرف میزنیم ،با هم تصمیم میگیریم و انتخاب می کنیم .
در تاریخ سیزده سپتامبر انتخابات کمیته اینتگراسیون تشکیل میشود .این کمیته مسئول رسیدگی به
درخواستها و نیازهای افراد با پیشنیه مهاجرت هست .در این میان بحث های روابط های میان
فرهنگی و چند زبانه بودن و مشکالت تبعیض و محرومیت هم مطرح می شوند.
هر شخصی که حداقل شانزده سال دارد ،درووپرتال زندگی می کند و تابعیت خارجی دارد یا شهروندی
آلمان را گرفته است و حداقل از یک سال پیش در آلمان زندگی میکند ،اجازه دارد که در انتخابات
شرکت کند.

پس لطفا شما هم شرکت کنید و باهم تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم!
Mehrsprachige Informationen zur Wahl

کمک به انجمن ها و اتحادیه ها _ وطن 2020
برای حمایت در زمان کرونا ایالت نوردراین وستفالن برنامه ی حمایتب بهنام وطن  2020را راه
اندازی کرده .این برنامه بابودجه ای تقریبا  50میلیون یورو به سازمان ها و اتحادیه ها مالی
یک باره می کند .اینکمک می تواند تا سقف  15هزار یورو درخواست داده شود مه این حمایت بر
اساس یک نیاز حقیقی صورت می گیرد .این کمک به منظور غلبه کردن بر مشکالت اقتصادی به
وجود آمده در زمان کرونا صورت می گیرد .که مثال به خاطر شرایط پاندمی انجمن نتوانسته به
فعالیت های خود ادامه دهد ودر معرض شکست قرار دارد  .این درخواست ها می توان از بزودی
داده شوند.
جزییات در مورد پیش شرط ها و مثال ها و جواب سواالت را در این لینک می توانید پیدا کنید.
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 :
پیشنهادات آموزشی برای زنان مهاجر و پناهنده با موضوع تحصیل
سمینارهای مجازی بیلدونگزورک کاتولیک و پروژه همسایه های جدید ،زنان مهاجر و
پناهنده را مخاطب قرار می دهد که به تحصیل عالقه مندند .این انگبوت " تحصیل در آلمان ،پیش
شرط ها و مسائل مالی" نام دارد .در سه ترمین متوالی اطالعات کافی در مورد پیش شرط ها و
بورس های تحصیلی ارایه میشود .شرکت در این وبینارها رایگان است .برای اطالعات بیشتر و
ثبت نام به این لینک مراجعه کنید.

تحصیل در آلمان :اطالعاتی برای پناهندگان
پرتال اینترنتی " تحصیل در آلمان" مربوط به داد ،اطالعاتی را برای پناهندگان در مورد
موقعیت های تحصیلی فراهم کرده است .اطالعات بیشتر را در این لینک می توانید پیدا کنید :

مشاوره تیم اینتگراسیون و کار پناهندگی بر اساس وقت های قبلی در خانه
اینتگراسیون
از تاریخ اول جوالی این تیم مشاوره هایش را به صورت حضوری انجام می دهد  .این
مشاوره ها بر اساس ترمین های قبلی انجام می شوند ورود به ساختمان تنها با ارائه کاغذ وقت می
تواند انجام شود.
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.
ساحل در ووپرتال
ساحل ،نخل ها ،غذاها و نوشیدنی های خوشمزه  ،همه ی این ها را می توان وسط ووپرتال
پیدا کرد  .در تاریخ  17جوالی آشپزخانه ی ساحلی افتتاح میشود ،روبروی سینما در البافلد .هر
روز از ساعت ده صبح تا  12شب می توان با پرداخت مبلغی ناچیز بعنوان ورودی آنجا ریلکس
کرد و امیدواریم ! از هوای خوب لذت برد .برای بچه ها هم گزینه های بازی وجود دارد .

 .3اطالعات برای والدین کودکان صفر تا شش سال :
داستان های چند زبانه
کتاب های بین المللی در آلمان ترجمه شده اند و در لینک زیر به زبان اصلی و آلمانی در دسترس
هستند و می توانند شنیده شوند:

 .4اطالعات برای والدین کودکان سن مدرسه :
والدین عزیز _ اطالعات مهم برای خانواده ها و والدین در شهر ووپرتال
االن تعطیالت است و بهترین زمان برای اینکه استراحت کنیم  ،با این خال اگر فکر کردید که
خسته کننده است ،در اینجا چند پیشنهاد برایتان داریم.

برنامه با موش

یک فضانورد چطور زندگی می کند؟ یک فیل چقدر غذا می خورد ؟ این سواالت و بسیاری از
سواالت دیگر رو برنامه همراه با موش به شما جواب می دهد .این برنامه به بچه ها به زبان ساده
توضیح می دهد .این برنامه به صورت آن الین به زبان های مختلف وجود دارد .
آن الین چیزهای جدید یاد بگیرید
طبیعت ،تکنولوژی ،تاریخ و خیلی چیزهای دیگر _ میخوای از موضوعات مختلف سر دربیاری و
چیزهای جدید یادبگیری ؟ در اینجا می تونی برنامه های هیجان انگیزی
Tipps zum Schulanfang

بازی برای یادگیری زبان آلمانی
با بازی های ساده زبان آلمانی را یادگرفتن باعث تنوع میشود و به یادگیزی کمک می کند و خوش
می گذرد .در اینجا می توانید بازی های مختلف یادگیری را ببینید :
بازی های آن الین اینتراکتیو
پازل  ،جدول و رقیه بازی های آن الین ،در اینجا میشود خیلی فعاالنه کلمات جدید یاد گرفت :

 .5زبان ،شغل  ،کار
شرکت در پروژه پارتیسیپاتسیون
تیم پارتیسیپاتسیون باز هم شروع به دعوت به گفتگو کرده است .کسی که برای پیداکردن کار یا
اوسبیلدونگ و یا رفتن به مدرسه زبان حمایت نیاز دارد می تواند با شماره  02025632746یا
 02025632196از ساعت  8تا  15تماس بگیرد  .هماهنگی برای ترمین از طریق مددکاران
اجتماعی هم امکان پذیر است  .یکی از مهم ترین پیش شرط ها دریافت هزینه از سوزیال طبق
قانون پناهندگی است.
مشاوره تیم " زبان و کار " بر اساس ترمین در خانه اینتگراسیون
تیم زبان و کار باز هم مشاوره های حضوری برگزار می کند .بخاطر کرونا مشاوره ها به
صورتانفرادی و فقط با ترمین قبلی صورت میگیرند .به این منظور باید دم در ورودی نامه دعوت
نشان داده شود .مشاورها به صورت تلفنی و یا از طریق ایمیل در دسترس هستند .سواالت کلی در
مورد کالس زبان میتوانند به این آدرسایمیل فرستاده شوند:
کالسهای اینتگراسیون
تقریبا تمام مدرسه های زبان با رعایت موازین بهداشتی کار خود را دوباره آغاز کرده اند .ولی تمام
کالس ها نمی توانند فوری شروع به کار کنند ،برای کالس هایی که متوقف شدند ،بامف گزینه کالس
های آن الین را تمدید کرد تا آخر سپتامبر .این گزینه تا شروع دوباره کالس های حضوری ادامه
خواهد داشت.

اوسبیلدونگ _ دیجیتال
آیا دنبال یک اوسبیلدونگ هستی ؟ با این گزینه می توان از طریق واتس اپ  ،ویدیو چت و تلفن
شرکت های مختلف اوسبیلدونگرا شناخت و خود را معرفی کرد.

گفتگوهای کاری از طریق تلفن و ویدیو
این روزها بسیاری از گفتگوهای کاری تلفنی و از طریق ویدیو صورت می گیرند .در اینجا موارد
مهمی که باید توجه کرد را میبینید که به شما کمک می کند تا خود را آماده کنید :

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

