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Ressort Επικαιρότητα
Έκδοση αριθ. 15
Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
της πόλης του Βούπερταλ

Αγαπητοί αναγνώστες,
ελπίζουμε να απολαμβάνετε τις καλοκαιρινές διακοπές και το καλοκαίρι και να έχετε τη δυνατότητα να
περνάτε πολύ χρόνο με τις οικογένειες και τους φίλους σας. Ευτυχώς, υπάρχει ξανά η δυνατότητα για
κάποιες δραστηριότητες. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάτε να συνεχίζετε να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής και
άλλα σημαντικά μέτρα, για να αποφύγετε τον κίνδυνο περαιτέρω μολύνσεων και στις διακοπές.
Απολαύστε το καλοκαίρι και παραμείνετε υγιείς!

1. Γενικές πληροφορίες
Τρέχουσες πληροφορίες για τα μέτρα προστασίας
Για όλες τις υπάρχουσες ρυθμίσεις του κανονισμού περί προστασίας από τον κορωνοϊό θα υπάρξει
παράταση τουλάχιστον έως τις 11 Αυγούστου. Επιπλέον, άλλαξε η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των
ατόμων σε εκδηλώσεις:




Σε γιορτές λόγω ειδικής περίστασης, όπως γάμους και κηδείες, επιτρέπεται να συναθροίζονται έως
και 150 άτομα. Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και οι προφυλάξεις για την ιχνηλάτηση.
Επιτρέπονται ξανά υπό όρους οι εκδηλώσεις με έως και 300 άτομα. Για περισσότερα από 300
άτομα απαιτείται ένα ειδικό σχέδιο υγιεινής και προστασίας από μολύνσεις.
Συνεχίζουν να απαγορεύονται: μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις, όπως π.χ. τοπικές γιορτές,
φεστιβάλ πόλεων, χωριών και δρόμου, φεστιβάλ σκοπευτών, μουσικά φεστιβάλ και αθλητικές
γιορτές.
Τρέχοντα μέτρα
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Εκλογές επιτροπής ενσωμάτωσης στο Βούπερταλ – Συζητήστε-Συναποφασίστε-Εκλέξτε
Στις 13/09/2020 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές της επιτροπής ενσωμάτωσης. Η επιτροπή
ενσωμάτωσης κινητοποιείται για τα συμφέροντα, τις ανάγκες και τα ζητήματα των ανθρώπων στο
Βούπερταλ με ιστορικό μετανάστευσης. Μπορεί να πρόκειται για ένα θέμα σχετικό με μια διαπολιτισμική
ανταλλαγή, με την πολυγλωσσία ή και με προβλήματα λόγω άδικης αντιμετώπισης ή διακρίσεων.
Δικαίωμα εκλογής έχει κάθε άτομο, το οποίο είναι τουλάχιστον 16 ετών, διαμένει στο Βούπερταλ και έχει
ξένη υπηκοότητα ή απέκτησε γερμανική υπηκοότητα και διαμένει τουλάχιστον ένα χρόνο στη Γερμανία.
Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούμε να συμμετέχετε κι εσείς! Συναποφασίστε και ψηφίστε!
Mehrsprachige Informationen zur Wahl

Στήριξη συλλόγων και ενώσεων κοινής ωφέλειας – «Πατρίδα 2020»
Για την υποστήριξη εν μέσω της κατάστασης του κορωνοϊού, το ομόσπονδο κρατίδιο της Βόρειας
Ρηνανίας-Βεστφαλίας υποστηρίζει συλλόγους και ενώσεις κοινής ωφέλειας με το ειδικό πρόγραμμα
«Πατρίδα 2020», διαθέτοντας συνολικά 50 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι οι σύλλογοι και οι οργανώσεις κοινής
ωφέλειας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μια εφάπαξ επιχορήγηση ύψους έως και 15.000 ευρώ, όπου
η υποστήριξη εξαρτάται από την πραγματική ανάγκη. Η στήριξη εξυπηρετεί την αντιμετώπιση οικονομικών
δυσκολιών, οι οποίες προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού, όπως για παράδειγμα ότι λόγω
ακυρώσεων που οφείλονται στην πανδημία δεν μπορούν πλέον να επιτευχθούν έσοδα και έτσι
διακινδυνεύεται η οικονομική ύπαρξη του συλλόγου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τώρα
online.
Λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις της στήριξης, οδηγίες, παραδείγματα, καθώς και περαιτέρω
απαντήσεις θα βρείτε εδώ:
Πρόγραμμα στήριξης «Πατρίδα 2020»

Πληροφορίες από το Βούπερταλ
Μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για όλα τα μέτρα σχετικά με τον κορωνοϊό από την αρχική σελίδα
της πόλης του Βούπερταλ. Εκεί θα βρείτε υποδείξεις για μέτρα συμπεριφοράς και νομικές διατάξεις:
Πληροφορίες της πόλης του Βούπερταλ σχετικά με τον κορωνοϊό
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2. Πληροφορίες για μετανάστες και πρόσφατα αφιχθέντες στη χώρα,
πρόσφυγες και οικογένειες
Προσφερόμενες πληροφορίες εκπαίδευσης για το θέμα «Σπουδές» για γυναίκες πρόσφυγες
και πρόσφατα αφιχθείσες στη χώρα
Η σειρά webinars των οργανώσεων Katholisches Bildungswerk και Aktion Neue Nachbarn απευθύνεται σε
γυναίκες πρόσφυγες και πρόσφατα αφιχθείσες στη χώρα, οι οποίες ενδιαφέρονται για σπουδές. Η
προσφερόμενη υπηρεσία ονομάζεται «Σπουδές στη Γερμανία. Προϋποθέσεις, σημεία επαφής,
χρηματοδότηση.». Σε τρία ραντεβού, τα οποία θα πραγματοποιηθούν online, θα δοθούν πληροφορίες
σχετικά με προϋποθέσεις, υποτροφίες και επιχορηγήσεις σπουδών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Επιπλέον
λεπτομέρειες και πληροφορίες για την εγγραφή θα βρείτε εδώ:
Webinar «Σπουδές στη Γερμανία»

Σπουδές στη Γερμανία: Πληροφορίες για πρόσφυγες
Η διαδικτυακή πύλη «Σπουδές στη Γερμανία» της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD
προσφέρει πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες σπουδών για πρόσφυγες. Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε λάβετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:
Σπουδές στη Γερμανία

Παροχή συμβουλών από την ομάδα «Εργασία ενσωμάτωσης και προσφύγων» μετά από
ραντεβού στο Σπίτι της ενσωμάτωσης
Η ομάδα εργασίας ενσωμάτωσης και προσφύγων προσφέρει ξανά από τις 01/07/2020 επιτόπιες
συμβουλές. Η παροχή συμβουλών πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού. Αντίστοιχα, η πρόσβαση στη
συμβουλευτική συνάντηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με έγγραφη πρόσκληση στο ραντεβού.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα, ως συνήθως, στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή (0202 563
4005). Είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-15:00. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η παροχή
συμβουλών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορες γλώσσες.

Παραλία στο Βούπερταλ
Άμμος, ξαπλώστρες, φοίνικες, γευστικά ποτά και φαγητό – και όλα αυτά μέσα στο Βούπερταλ! Στις
17/07/2020 ανοίγει το «Kitchen Beach» στον χώρο μπροστά από το θέατρο/CinemaxX στο Έλμπερφελντ.
Εκεί μπορείτε να χαλαρώσετε καθημερινά 10:00-0:00 έναντι ενός οικονομικού εισιτηρίου εισόδου, ακόμη
και να απολαύσετε – ας ελπίσουμε – τον καλό καιρό. Και για τα παιδιά υπάρχουν διαθέσιμες κάποιες
προσφερόμενες δραστηριότητες για παιχνίδι και ανεμελιά.
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3. Πληροφορίες για γονείς παιδιών μεταξύ 0 και 6 ετών
Πολύγλωσσες ιστορίες
Στα Γερμανικά έχουν μεταφραστεί διεθνή βιβλία και μπορείτε να τα ακούσετε στην πρωτότυπη γλώσσα
και στα Γερμανικά από τον παρακάτω σύνδεσμο.
Πολύγλωσσα ηχητικά βιβλία

4. Πληροφορίες για γονείς με παιδιά σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Αγαπητοί γονείς – Σημαντικές πληροφορίες για μαθητές και μαθήτριες, γονείς και οικογένειες
στο Βούπερταλ
Τώρα είστε σε διακοπές και ήρθε η ώρα να χαλαρώσετε και να ξεκουραστείτε. Εάν ωστόσο βαρεθείτε,
υπάρχουν μερικές υπέροχες συμβουλές που θα σας εμπνεύσουν.

Εκπομπή με το ποντίκι
Πώς ταξιδεύει ένας αστροναύτης στο διάστημα; Και πόσο τρώει πράγματι ένας ελέφαντας; Αυτό και
πολλές ακόμα ερωτήσεις απαντά η «Εκπομπή με το ποντίκι» με πολύ απλές επεξηγήσεις για παιδιά. Η
«Εκπομπή με το ποντίκι» υπάρχει online και σε διάφορες γλώσσες.
Εκπομπή με το ποντίκι διεθνώς

Μάθε κάτι νέο και λύσε γρίφους online
Φύση, τεχνολογία, ιστορία και πολλά ακόμη – θα ήθελες να κατανοήσεις τα πράγματα μέσω ποικιλίας,
διασκεδάζοντας και να μάθεις κάτι νέο; Εδώ θα βρεις συναρπαστικές εκπομπές, έντονο γνωστικό
υπόβαθρο και πολλά κουίζ για διάφορα θέματα:
Πλανήτης γνώσεων
Η γνώση κάνει Ah!

Παιχνίδια για την εκμάθηση Γερμανικών
Η εκμάθηση Γερμανικών με εύκολα παιχνίδια προσφέρει εναλλαγές, βοηθά κατά την εκμάθηση και
εξάσκηση και διασκεδάζετε! Εδώ θα βρείτε διάφορα επιμορφωτικά παιχνίδια για το μάθημα γλώσσας και
το σπίτι:
Ιδέες για επιμορφωτικά παιχνίδια
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Διαδραστικά online παιχνίδια
Παζλ, γρίφοι και άλλα online παιχνίδια – εδώ μπορείτε να μάθετε εντελώς διαδραστικά νέες λέξεις, να
εξασκηθείτε στα άρθρα μέσω παιχνιδιού και να επιδείξετε τις γνώσεις σας:
Διαδραστικά online παιχνίδια

4. Γλώσσα, επάγγελμα και εργασία
Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Συμμετοχή Bergisches Städtedreieck»
Η ομάδα «Συμμετοχή Bergisches Städtedreieck» σας προσκαλεί ξανά σε συνεντεύξεις πρόσληψης. Όποιος
χρειάζεται υποστήριξη κατά τη διαμεσολάβηση στην εργασία, την εκπαίδευση, το σχολείο ή τη γλώσσα,
μπορεί να επικοινωνήσει στον αριθμό τηλεφώνου 0202 563 2746 ή στο 0202 563 2196 τις ώρες 8:0015:00. Το κλείσιμο ραντεβού είναι δυνατό και μέσω του/της αρμόδιου/-ιας κοινωνικού/-ής λειτουργού.
Σημαντική προϋπόθεση είναι η κοινωνική αρωγή σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο AsylbLG.

Παροχή συμβουλών από την ομάδα «Γλώσσα και επάγγελμα» μετά από ραντεβού στο Σπίτι της
ενσωμάτωσης
Η ομάδα για τη γλώσσα και το επάγγελμα προσφέρει ξανά επιτόπιες συμβουλές. Λόγω των κανόνων
υγιεινής και προστασίας που ισχύουν, η παροχή συμβουλών μπορεί πραγματοποιηθεί μόνο μεμονωμένα,
κατόπιν ραντεβού. Επιπλέον, για το ραντεβού πρέπει να προσκομιστεί η έγγραφη πρόσκληση στην είσοδο.
Οι εκάστοτε σύμβουλοι είναι διαθέσιμοι τηλεφωνικά ή μέσω email. Μπορείτε να αποστείλετε γενικές
ερωτήσεις για το θέμα μαθημάτων γλώσσας στη διεύθυνση integration@stadt.wuppertal.de.

Μαθήματα ενσωμάτωσης και μαθήματα επαγγελματικής γλώσσας
Σχεδόν όλοι οι φορείς των μαθημάτων ενσωμάτωσης, καθώς και οι φορείς των μαθημάτων
επαγγελματικής γλώσσας επαναλειτούργησαν τις διά ζώσης δραστηριότητές τους, τηρώντας τα μέτρα
προστασίας και υγιεινής. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως όλα τα μαθήματα. Για μαθήματα που
διακόπηκαν και για τα οποία δεν ήταν μέχρι στιγμής δυνατή η επανέναρξή τους, η υπηρεσία BAMF έδωσε
έως και τις 30/09/2020 παράταση στήριξης για τη διεξαγωγή online μαθημάτων. Αυτά στοχεύουν στη
γεφύρωση του χρόνου, μέχρι να είναι δυνατή ξανά η διεξαγωγή του διά ζώσης μαθήματος, και δεν
επηρεάζουν τον καταμερισμό ωρών. Τα online μαθήματα προορίζονται μέχρι στιγμής αποκλειστικά για
συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη αντίστοιχα μαθήματα.

Το Bergisches Azubi-Dating: πλήρως ψηφιακό!
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Είσαι σε αναζήτηση μιας θέσης επαγγελματικής εκπαίδευσης; Με το Bergisches Azubi-Dating μπορείς να
γνωρίσεις φορείς εκπαίδευσης μέσω WhatsApp, βιντεοκλήσης ή τηλεφώνου και να συστηθείς.
Bergisches Azubi-Dating

Συνεντεύξεις μέσω τηλεφώνου και βίντεο
Πολλές συνεντεύξεις πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή μέσω τηλεφώνου και βίντεο. Και εδώ πρέπει να
λάβετε υπόψη σημαντικά πράγματα και να είστε καλά προετοιμασμένοι. Πολλές συμβουλές και
πληροφορίες θα βρείτε εδώ:
Συμβουλές για τη συνέντευξη
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