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Sevgili okuyucular,
umarıiz yaz tatilinin ve zamanının keyfini çıkarmış, aile ve arkadaşlarınıza zaman ayırabilmişsinizdir. İyi ki,
insanlar hep bu tür şeyleri yapmaya zaman bulabiliyor. Lütfen herşeye rağmen bos zamanlarınızda da olsa
bulaşıcı bir hastalıktan korunmak için Hijyen kurallarını ve diğer önlemleri almayı elden bırakmayın.
Sağlıklı kalın ve tatilin tadını çıkarın!

1. Genel Bilgiler
Aktüel Koruyucu Önlemler
Corona virusundan korunma önlemleriyle ilgili bütün düzenlemeler daha en azından 11 Ağustos’a kadar
uzatılmış bulunmaktadır. Sadece ilave olarak toplantılara katılan insan sayısındaki sınırlamada değişiklik
sözkonusu:






Bazı özel gün kutlamalarına, örneğin Düğünler veya Cenaze törenlerine 150 kişiye kadar katılım
mümkün olabilecek. Tabii Hijyen kurallarına uymak ve herhangi birşey olduğunda takibi
yapilabilecek düzenlemenin yapılabimesi şartıyla.
300’e kadar yapılacak toplantılar ise ancak belli koşullar yerine getirilmesi halinde izne tabiidir.
300’ü aşan toplantılarda ise özel Hijyen ve Enfeksiyona karşı korunma konseptinin
hazırlanmasından sonra izin alinabilecektir.
Hala yasaklan seyler ise: Büyük kutlama ekinlikleri, örnegin Halk Festivalleri, Köy, Sehir, Caddelerde
yapılan etkinlikler, Avcılık cemiyetinin düzenledikleri büyük etkinlikler, Müzik Festivaller, Spor
etkinlikleri v.b.
Aktuelle Maßnahmen
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Wuppertal’deki Belediye Meclisi Uyum Komisyonu secimleri – Söz sahibi olmak, karar vermek
icin secime katilin!
13.09.2020 günü Wuppertal‘de Belediye Meclisi Uyum Komisyonu seçimleri olacak. Entegrasyon
komisyonunun görevi, şehirde göçmen geçmişi olan insanların ilgileri, ihtiyaçları ve isteklerinin karşılanması
için çalışmaktır. Bu çalışma alanları örneğin ayrımcılık, önyargılı davranışlar, eşitsizlik, kültürler arası
alışveriş, çok dillilik vb. olabilir.
Yabancı bir vatandaşlığa sahip olan veya Alman vatandaşlığını kazanan, en az bir yıldır Almanya’da bulunan,
Wuppertal’da ikamet eden ve en az 16 yaşında olan insanlar seçme/seçilme hakkına sahiptir.
Bu nedenle lütfen siz de müdahil olun! Seçime katılın, Oyunuzu kullanın!
Mehrsprachige Informationen zur Wahl

Kamu yararına çalışan Dernek veya Birliklere yönelik Teşvik Yardımı“
Corona Krizi döneminde finansal olarak zora düşen, kamu yararına çalışan derneklere ve birliklere yönelik
Kuzey-Ren-Westfalya Eyaleti „Heimat 2020“ adıyla hazırladığı 50 Milyon Avroluk özel bir programla destek
sunuyor. Tüm tüzüklerinde kamu yararına calışıyor ibaresi olan Dernek ve Örgütler bir seferliğine olmak
kaydıyla 15.000 Avroya kadar yardım almak için başvuru yapabilecektir. Ama yardım başvuruları yalnızca
gerçekten çok önemli kaçınılmaz giderlerin karşılanmasına yönelik olması gerekiyor. Bu teşvik yardımı
Corona-Pandemisi nedeniyle kesintiye uğrayan zorunlu ödemelerin karşılanmasına yönelik düşünülmüştür,
örneğin, Pandemi nedeniyle dernek gelirlerinin durması, gelir amaçlı planlanan etkinliklerin
yapılamamasından dolayı derneğin giderlerinin karşılanaması, yani dernek ekonomik olarak ayakta kalma
sorunu tehlikesi altındaysa karşı karşıyaysa.
Başvurular Online olarak şu andan itibaren yapilabilmektedir.
Teşvik almanın şartları, kuralları, örnekleri ve sorularınıza yanıtları hakkında detayları bulabileceğiniz
İnternet sayfası:
Förderprogramm "Heimat 2020"

Wuppertal’den Enformasyonlar
Lütfen günlük Corona-Virus ile ilgili tüm önlemler hakkındaki bilgileri aşağıdaki Wuppertal Şehrinin İnternet
sayfasından edinin. Orada resmi yasal düzenlemelerin ve davranışsal önlemlerin neler olduğunu
bulabilirsiniz:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus
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2. •

(Yeni)Göçmenler, Mülteciler ve Aileleri için bilgiler

Mülteciler ve yeni göç etmiş kadınlara yönelik yüksek öğrenim konulu eğitim programı
Katolik eğitim merkezinin ve Yeni Komşu Aksiyonu insiyatifinin yüksek öğrenim hakkında hazırlamış olduğu
seminerler dizisi, ilgisi olan mülteciler ve yeni göç etmiş kadınlara yöneliktir. Sözkonusu eğitim proğramının
içeriği, şartları, finansmanının ve nerelerden bilgi alınabileceği hakkında enformasyonu „Almanya’da yüksek
Öğrenim“ başlığı altında verilmektedir. Bu baılık altında verilen enformasyon dizisi üç randevüden
oluşmakta ve online verilmektedir. Bununla şartların ne olduğu, burs ve destek hizmetlerinin nerden
alındığını ögrenebilirsiniz. Online katılım ücretsizdir. Kayıt için daha geniş bilgiyi aşağıdaki Link’ten
alabilirsiniz:
Webinar "Studieren in Deutschland"

Almanya’da Yüksek öğrenim: Mülteciler için gerekli Bilgiler
DAAD’nin İnternet-Sayfası mülteciler için yüksek öğrenim olanaklarıyla ilgili gerekli enformasyonları
sunuyor. Bu konuda daha fazla bilgiyi bulabileceğiniz Link:
Studieren in Deutschland

Haus der Integration'daki Uyum ve Mülteci ekibinin danışmanlık hizmeti bundan böyle ancak
randevülü yapılabilecektir
Uyum ve Mülteci işleriyle ilgilenen Ekip 01.07.2020 gününden itibaren danışmanlık hizmetini bulunduğu
binada verecektir. Burada verilen bu danışmanlık hizmetini albilmeniz için önceden bir randevü
ayarlamanız gerekir. Yani randevünüze gelebilmeniz için danışmanınızın size gönderdiği yazılı bir
davetiyenin elinizde olması gerekir, aksi takdirde binaya girişiniz sözkonusu olmayacaktır.
Her zaman alışık olduğunuz gibi randevü için bu Hotline (0202 563 4005) üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bu
Danışma hattı Pazartesi'den Cuma'ya kadar saat 9:00- 15:00 kadar açık bulunmaktadır. İstisnai durumlarda
danışmanlık hizmeti kişinin ana dilinde de yabılabilir.

Wuppertal’de Plaj
Palmiye ağacları, Plaj Sandelyeleri, Kum, Lezzetli Yemekler ve İçecekler – bunların hepsi tam da Wuppertal
Şehrinin göbeğinde! 17.07.2020 günü Elberfeld’deki Schauspielhaus/Cinemaxx önündeki meydanda
„Kitchen Beach“ (mtfak Plaji) açılacaktır. Orada her gün saat 10.00 ila 0.00 arası çok cuzi miktarda bir giriş
ücreti karşılığında umarız dinlenme ve güzel havanın keyfi çıkarılır. Çocuklar için de hoşlanıp hevesini
alabildikleri, oyunlar aynayabildikleri olanaklar da sunulacaktır.
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0 - 6 yaş arası çocuklari olan Ebeveynlere yönelik Enformasyonlar
Değişik dillerden Hikayeler
Çesitli Uluslararası dillerde yazılmış ve almancaya cevrilmiş olan kitaplar aşağıdaki Link’ten hem orijinal
dil’inden hem de almanca çevirisinden dinlenebilir.
Mehrsprachige Hörbücher

4. •

Okul çağında çocukları olan Ebeveynler için Enformasyonlar

Sevgili Ebeveynler - Wuppertal'deki Okul öğrencileri, Ebeveynler ve Aileler için önemli
Enformasyonlar
Bu tatilde yorgunluk atmanın ve dinlenmenin tam zamanı. Buna rağmen can sıkıntısı olanlar için birkaç
önerilerimiz olacak.

Çocuklara yönelik Fare maskotuyla yapılan televizyon eğitim yayını (Sendung mit der Maus)
Uzaya bir Astronot nasıl gidiyor? Acaba bir Fil doyması için ne kadar yiyor? Bu ve benzeri sorulara cevap
veren, çocukların anlayabileceği basit bir dilde açıklama yapıyor „Sendung mit der Maus“. Bu çocuk yayınına
değişik dillerden de Online olarak ulasılabilir.
Sendung mit der Maus international

Online olarak bilmece bulmaca ve yeni bir sey öğrenme
Değişik şeyleri, Eğlenceli şeyleri anlamak yeni bir şeyi ögrenmek mi istiyorsun - Tarih, Teknik, Doğa ve daha
fazlası gibi? İşte aşağıdaki Link’lerde çok değişik konularda heyecan verici yayınlar, bilgi yarışmalarını v.b.
bulabilirsiniz.
Planet Wissen
Wissen macht Ah!

Almancayı öğrenme oyunları
Cok basit oyunlarla almancayı öğrenmek, öğrenmeye ve alıştırma yapmaya yardımcı olur zevk verir,
değişiklik katar. Aşağıda dil dersleri için değişik öğrenme oyunlarını bulabilirsiniz:
Lernspielideen
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Etkileşimli Online-Oyunları
Bulmaca, Puzel ve diğer Online-Oyunları – Bu aşağıdaki Link’de ise tamamen interaktif yeni kelimeler
öğrenebilirsiniz, oyun içerisinde Artikel alğştırmaları ve bilginizi test edebilirsiniz:
Interaktive Onlinespiele

Dil, Meslek ve İş
„Partizipation Bergisches Städtedreieck“ Projesine Katilim
Kim İş, Meslek, Okul yada dil konusunda arabulucu desteğine ihtiyaç duyuyorsa 08:00-15:00 saatleri
arasında 0202 563 2746 veya 0202 563 2196 telefon numaralarına başvurabilir. Randevülerin alınabilmesi
ancak sosyal danışmanlar üzerinden mümkün. Buraya katılımda aranan en önemli koşul AsylbLG kanununa
göre sosyal yardım almanızdır.

„Dil ve Meslek“ ekibinin Haus der Integration’daki danışmanlık hizmeti artık randevülü yapılıyor
Dil ve Meslek Ekibi danışmanlık hizmetini yeniden Haus der Integration binasında vermekte. Hala geçerli
olan Hijyen ve Enfeksiyondan korunma kuralları nedeniyle danışmanlık bir kişiyle sınırlı ve randevülü
gerçeklestiriliyor. Buna ek olarak Randevüye geldiğiniz gün ise, elinizde yazılı davetiyenizin olması ve bunu
giris kapısında göstermeniz gerekiyor. Danışmanınıza telefonla veya E-Mail yoluyla ulaşabilme imkanınız
her zaman var. Dil kursu ile ilgili genel sorularınızı ise şu adrese iletebilirsiniz:
integration@stadt.wuppertal.de

Uyum Kursları ve Mesleki Dil Kursları
Hemen hemen tüm Mesleki Dil ve Uyum kursları vermeye yetkili kuruluşlar bulundukları binalarında Hijyen
kuralları ve önlemlerini almak koşuluyla ders vermeye başladılar. Tabii tüm Kursların hemen başlamasını
bekleyemeyiz. Şimdiye kadar başlayamayan ara verilmiş kurslar için BAMF, 30.09.2020’ye kadar OnlineÖgretmenlerin verdiği derslerin teşvikine desteğini uzatmış bulunuyor. Bu destek Corona nedeniyle geçen
zamanın yararlı bir şekilde kullanılması amacıyla yapılmakta, payınıza düşen saatlerin kotasından
kesilmemektedir. Online-Öçretmenler şimdiye kadar yalnızca ilgili kurslara başlayanlar için ders
veriyorlardı.

Bergische Stajyer Randevüleri: Tamamen Djital!
Bir Meslek Öğrenme yeri mi arıyorsun? Bergisches Azubi-Dating ile WhatsApp üzeri, Video görüşmeli veya
Telefonla Meslek ögrenme yerini yakından tanıyabilir ve kendini tanıtabilirsin:
Bergisches Azubi-Dating
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Telefon ve Video üzeri başvuru görüşmeleri
Birçok iş veya meslek öğrenme başvuruları günümüzde artık Telefon ve Video aracılıgıyla yapılmakta. Bu
yöntem için de da iyi hazırlanılması ve dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bu konuda birçok tavsiyenin ve
enformasyonları bulabileceğiniz İnternet sayfası:
Tipps zum Bewerbungsgespräch

Wichtige Hotline-Nummern des Ressorts Zuwanderung und Integration
Mehrsprachige Telefonhotline Kommunales Integrationszentrum
Erreichbar von 09:00 – 15:00 Uhr
Telefon: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Ausländerbehörde
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Wirtschaftliche Hilfen
Telefon: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Newsletter verpasst? Ältere Ausgaben, weitere Sprachen und Informationen finden Sie unter
folgendem Link oder QR-Code
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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