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Dragi cititori,
sperăm că vă bucurați de vară precum și de vacanță petrecându-vã timpul alături de familie și prieteni.
Din fericire, puteți întreprinde multe. Vă rugăm să respectați în continuare regulile de igienă și alte măsuri
importante pentru a evita infecțiile ulterioare pe perioada vacanței. Bucurați-vă de vară și rămâneți
sănătoși!

1. Informații generale
Informații actuale cu privire la măsurile de protecție
Toate reglementările existente ale Ordonanței de protecție Corona vor fi prelungite până cel puțin pe 11
august. În plus, au fost modificate limitele numãrului de persoane participante la diferite evenimente:


Ocazii speciale precum nunți și înmormântări pot fi sărbătorite cu până la 150 de persoane. Trebuie
respectate regulile de igienă și precauțiile pentru trasabilitate.



Evenimentele cu până la 300 de persoane sunt permise din nou sub rezerva condițiilor de igienã.
Pentru mai mult de 300 de persoane este necesar un concept special pentru igiena și protecția
împotriva infecțiilor.
În continuare sunt interzise: evenimentele festive de mari dimensiuni, cum ar fi Festivaluri
populare, Festivaluri de oraș, sat și stradă, Festivaluri de marcă, Festivaluri de muzică și Întreceri
sportive.



Aktuelle Maßnahmen
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Alegerile comitetului de integrare în Wuppertal - cooperare, decizie, votare
Alegerile Comitetului de integrare vor avea loc pe 13.09.2020. Acestea se angajeazã pentru interesele,
nevoile și preocupările persoanelor cu istoric de imigrare în Wuppertal. Este un schimb intercultural,
multilingvistic care abordeazã și probleme datorate discriminării.
Fiecare persoanã cu o vârstã de cel puțin 16 ani, care locuiește în Wuppertal, are o naționalitate străină și
este în Germania de cel puțin un an sau care a obținut cetățenia germană poate participa la alegeri.
Așadar, vă rugăm să participați! Decideți și mergeți la vot!
Mehrsprachige Informationen zur Wahl

Finanțarea Asociațiilor și Organizațiilor non-profit - „Heimat 2020”
Pentru a sprijini situația Corona, statul Renania de Nord-Westfalia sprijină organizațiile non-profit prin
programul special „Heimat 2020”, cu un total de 50 de milioane de euro. Toate asociațiile și organizațiile
non-profit pot solicita o subvenție unică de până la 15.000 de euro, prin care sprijinul se bazează pe nevoile
reale. Finanțarea servește pentru a depăși blocajele financiare care au apărut datoritã pandemiei Corona,
cum ar fi faptul că nu se pot genera venituri din anulările legate de pandemie, iar existența economică a
asociației este astfel pusă în pericol. Cererile pot fi depuse, începând de acum, online.
Detalii despre cerințele de finanțare, linii directoare, exemple și răspunsuri suplimentare pot fi găsite aici:
Förderprogramm "Heimat 2020"

Informații din Wuppertal
Vă rugăm să vă informați zilnic cu privire la toate măsurile legate de coronavirus pe pagina principală a
orașului Wuppertal. Acolo veți găsi informații despre măsurile de comportament și reglementările legale:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

2. Informații pentru imigranți (noi), refugiați și familii
Ofertă educațională pentru femei refugiate și imigrante pe tema „Studii”
Seria de Webinar al Institutului Catolic de Educație și campania „Noii Vecini” vizează femeile refugiate și
nou imigrate care sunt interesate să studieze. Oferta se numește „Studiul în Germania - Cerințe, puncte de
contact, finanțare. ”. Pe trei date, care au loc online, vor fi transmise informații despre cerințe, subvenții și
subvenții de studiu. Participarea este gratuită. Mai multe detalii și informații despre înregistrare găsiți aici:
Webinar "Studieren in Deutschland"
2

Studiu în Germania: Informații pentru refugiați
Portalul de internet DAAD „Studieren in Deutschland” oferă informații despre oportunitățile de studiu
pentru refugiați. Puteți găsi mai multe informații la următorul link:
Studieren in Deutschland

Consultanțele echipei „Integrare și muncă cu Refugiații” cu programări la Casa Integrării
Echipa de „Integrare și muncă cu Refugiații” vă oferă din nou consultanță la oficiu începând cu 01.07.2020.
Aceasta are loc după o programare prealabilă. În consecință, accesul la consultanțe poate avea loc numai cu
o invitație scrisă la programare.
Ca de obicei, echipa poate fi contactată la numărul de telefon (0202 563 4005). Aceasta este disponibilă de
luni până vineri între orele 9:00 și 15:00. În cazuri speciale, consilierile pot avea loc și în diferite limbi.

Plajă în Wuppertal
Nisip, scaune de plajă, palmieri, băuturi delicioase și mâncare - totul în centrul orașului Wuppertal! Pe 17
iulie 2020 se deschide „Kitchen Beach“ pe spațiul din fața Teatrului / CinemaxX din Elberfeld. Zilnic între
orele 10.00 și 0.00, vă puteți relaxa acolo cu o taxă mică de intrare și - sperăm - să vă bucurați de o vreme
frumoasă. De asemenea, există o serie de oferte de joacă și zbenguială pentru copii.

3. Informații pentru părinți cu copii între 0 si 6 ani
Povești multilingve
Cărțile de povești internaționale au fost traduse în germană și pot fi ascultate atât în limba originală cât și în
germană folosind următorul link.
Mehrsprachige Hörbücher
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4. Informații pentru părinții cu copii școlari
Dragi părinți - informații importante pentru elevi/eleve, părinți și familii din Wuppertal
Acum este vacanță și momentul potrivit pentru destindere și relaxare. Dacă vă plictisiți, există câteva sfaturi
grozave.

Emisiunea cu șoarecele
Cum ajunge un astronaut în spațiu? Și cât mănâncă de fapt un elefant? „Die Sendung mit der Maus”
răspunde la această întrebare și la multe alte întrebări într-un mod foarte simplu pentru copii. „Die
Sendung mit der Maus” este disponibil și online în diferite limbi.
Sendung mit der Maus international

Chestionare și lucruri noi de învățat online
Natura, tehnologia, istoria și multe altele - ați dori să înțelegeți lucrurile într-un mod variat și distractiv și să
învățați lucruri noi? Există programe interesante, cu multe cunoștințe de fond și chestionare pe subiecte
foarte diferite:
Planet Wissen
Wissen macht Ah!

Jocuri pentru a învăța germana
Învățarea limbii germane cu jocuri simple aduce varietate, ajută la învățarea și exersarea limbii și este
distractiv! Aici veți găsi diverse jocuri educaționale pentru lecții de limbi și acasă:
Lernspielideen

Jocuri online interactive
Puzzle-uri, chestionare și alte jocuri online - aici puteți învăța cuvinte noi în mod interactiv, exersați în joacă
articolele și verificați-vă cunoștințele:
Interaktive Onlinespiele
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5. Limba, profesia și munca
Participați la proiectul „Partizipation Bergisches Städtedreieck“
Echipa „Partizipation Bergisches Städtedreieck“ vă invită să participați din nou la interviuri. Dacă aveți
nevoie de asistență pentru plasarea în muncă, pregătire, școală sau limbă, puteți suna la 0202 563 2746 sau
0202 563 2196 între orele 8:00 și 15:00. Programările se pot face și prin intermediul asistentului social
responsabil. O condiție prealabilă importantă este primirea ajutorului social în conformitate cu paragraful
AsylbLG.

Consilierile echipei „Limbă și profesie” - cu programări la Casa Integrării
Echipa „Limbă și profesie” oferă din nou consilieri la oficiu. Datorită reglementărilor aplicabile în materie de
igienă și protecție, consultanțele pot fi date numai individual, cu programare. În plus, invitația trebuie să fie
prezentată la zona de intrare pentru programari. Consultanții respectivi se pot contacta telefonic sau prin email. Întrebări generale despre cursurile de limbi străine pot fi trimise la adresa de e-mail:
integration@stadt.wuppertal.de

Cursuri de integrare și cursuri profesionale de limbi străine
Aproape toți furnizorii cursurilor de integrare, precum și furnizorii cursurilor de limbi profesionale au reluat
cursurile cu prezența la clasă, ținând cont de măsurile de protecție și igienă. Nu toate cursurile pot reîncepe
imediat. Pentru cursurile întrerupte care nu au mai putut reîncepe BAMF a extins finanțarea pentru
implementarea tutorială online până la 30 septembrie 2020. Acestea ar trebui utilizate până când orele cu
prezența la clasă pot avea loc din nou și nu au niciun efect asupra cotei orare. Până în prezent, tutorialele
online sunt destinate doar participanților care au început deja cursurile.

Întâlnirea ucenicilor din Bergischland: complet digitală!
Căutați un loc de ucenicie? Cu întâlnirile ucenicilor din Bergischland, puteți cunoaște companiile de instruire
prin WhatsApp, videochat sau telefon și vă puteți prezenta.
Bergisches Azubi-Dating

Interviuri la locurile de muncă prin telefon și video
În prezent, au loc multe interviuri de muncă prin telefon și video. De asemenea există aici, lucruri
importante de luat în considerare și ar trebui să fiți bine pregătiți. Există multe idei și informații aici:
Tipps zum Bewerbungsgespräch
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Numere de urgență hotline importante ale departamentului de imigrație și integrare
Linie telefonică multilingvă al Centrului municipal de integrare
Accesibil între orele 09:00 – 15:00 Uhr
Telefon: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Oficiul pentru Imigrație
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Ajutoare pe plan economic
Telefon: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Ați omis un Buletin Informativ? Edițiile anterioare, limbaje suplimentare și informații pot fi
găsite sub următorul link sau codul QR
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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