 ٣آب ٢٠٢٠

Ressort Aktuell
النشرة رقم١٦ :
النشرة اإلخبارية لقسم الهجرة واالندماج في مدينة فوبرتال

القراء األعزاء،
تظهر األرقام الحالية أن المزيد من الناس ين صابون بفيروس كورونا مرة أخرى .هذا هو السبب في أنه من المهم بشكل خاص
االستمرار في االلتزام بقواعد الحماية من العدوى  :ابقوا على مسافة األمان  ،والحظوا قواعد النظافة مثل غسل اليدين وارتداء
القناع الواقي يوميا عند الضرورة ! استمتعوا بالصيف  ،وكونوا حريصين واهتموا بأنفسكم ومن حولكم.

 .1معلومات عامة
التدابير الحالية للحد من عدوى كورونا
المسافرون العائدون من مناطق الخطر

يمكن لألشخاص العائدين من السفر من مناطق خطر كورونا منذ يوم السبت  ٢٥تموز  ، ٢٠٢٠اختبار أنفسهم مجانا في مطارات
مقاطعة شمال الراين – وستفاليا .تشمل المطارات  :مطار دسلدورف ،مطار كولن /بون ،مطار مونستر/اوسنابروك .يمكن
مشاهدة نتيجة االختبار عبر اإلنترنت في غضون  ٣أيام .سيتم إجراء اختبارات إلزامية على مستوى ألمانيا لجميع العائدين من
مناطق الخطر في األيام القليلة القادمة.
تسهيل يف االحتفاالت والمزيد من الفرص يف الرياضة

أصبحت االحتفاالت الخاصة الهامة مثل حفالت الزفاف أو التعميد أو حفالت أعياد الميالد ممكنة اآلن بحد أقصى  ١٥٠مشاركا.
أما في الرياضات التي يتم التالمس فيها فتم زيادة عدد المشاركين في القاعة من  ١٠إلى  .٣٠وتم زيادة عدد المشاهدين المسموح
به من  ١٠٠إلى .٣٠٠

Aktuelles von der Landesregierung
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 .2معلومات للمهاجرين والالجئين واألسر (الجدد)
تقديم المشورة لالجئين فقط بموعد
يقدم فريق عمل االندماج والالجئين المشورة في مركز التكامل واالندماج منذ  ٢٠٢٠ /٧ /١فقط بوجود موعد مسبق .وبناء على
ذلك ال يمكن الوصول إلى االستشارة إال بدعوة مكتوبة للموعد
يمكن الوصول إلى الفريق كالمعتاد على الخط الساخن ( )0202563 4005اليام االثنين إلى الجمعة من الساعة  ٩صباحا حتى
الساعة  ٣مساء ويمكن أ ن يتم تقديم االستشارة في حاالت استثنائية بلغات مختلفة.
معلومات مهمة لمن يحصل على المساعدات االجتماعية
دعوات مركزالعمل (الجوب ر
ً
ابتداء من  ١٥آب  ٢٠٢٠مع عواقب قانونية
سنت)

إذا تلقيت دعوة من مركز العمل الجوب سنتر الستشارة لما قبل  ١٥آب  ٢٠٢٠فلن تكون ملزما بالحضور الى الموعد بسبب
جائحة كورونا ولكن يجب إخبار الموظف المختص قبلها للتمكن من تقديم استشارة هاتفية.
ابتداء من  ١٥آب  ٢٠٢٠سيتوجب لمن يتلقى الدعوة الحضور إلى الموعد المقرر .وسيتم اإلبالغ في ورقة الدعوة عن العواقب
القانونية الممكنة في حالة عدم الحضور أو عدم إعطاء عذر مقنع.
تمديد تسهيل الحصول على التأمين األساسي للمعيشة بموجب الجزء الثاني من قانون الشؤون اإلجتماعية حتى  ٣٠أيلول ٢٠٢٠

لمحة عن التدابير المتخذة:
 -١عند تقديم الطلبات الجديدة للحصول على التأمين األساسي للمعيشة بموجب الجزء الثاني من قانون الشؤون اإلجتماعية تتم
حماية األصول (المدخرات) إذا لم تتجاوز الحدود القصوى .حيث تم رفع سقفها مؤقتا.
 -٢قبول التكلفة الفعلية للسكن والتدفئة في األشهر الستة األولى من تقديم الطلب دون أية مراجعة ما إذا كانت التكاليف مناسبة.
-٣هناك تسهيالت في مراعاة دخل الفرد في حالة الموافقة المبدئية للحصول التأمين األساسي للمعيشة بموجب الجزء الثاني من
قانون الشؤون اإلجتماعية
يمكنك معرفة المزيد على الصفحة الرئيسية لمركز العمل
Jobcenter Corona-Infos

إرشادات لضحايا العنف
حملة إعالنية لملصق" ال تبقى وحيداً"

يعتبر العنف الجنسي جريمة وغالبا ما يكون حالة طارئة ،هناك أيضا حلول ممكنة خالل أزمة كورونا .احصلوا على المساعدة.
مزيد من المعلومات على الرابط التالي:
Bleib nicht allein
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القناع ١٩كإشارة للعنف المنزلي

يجري اآلن إدراج الكلمة اآلتية "قناع  "١٩كإشارة لضحايا العنف المنزلي .يمكن إخراج األشخاص المتضررين من العنف
المنزلي باستخدام هذه الكلمة عند ذكرها لدى األطباء والصيدليات والعيادات والمؤسسات الطبية .سيتم توفير مأوى على الفور
وس يتم إبالغ الشرطة .يمكنك العثور على مزيد من المعلومات تحت الرابط التالي:
Maske 19

 .3معلومات آلباء األطفال ما بين عمر  0و  6سنة
العودة إلى الخدمة االعتيادية في مراكز حضانة األطفال
يمكن لجميع األطفال ابتداء من  ١٧آب  ٢٠٢٠زيارة مراكز الرعاية النهارية (الحضانات) مرة أخرى كالمعتاد .وهذا يعني أن
أوقات الرعاية ستكون مرة أخرى كما كانت قبل وباء كورونا  .كما لن يكون هناك فصل صارم بين المجموعات .عالوة على ذلك
 ،ال يجب على األطفال في مراكز الحضانة ارتداء غطاء الفم واألنف .يتم التقيد بهذه اللوائح الجديدة مع مراعاة مزيد من
تطورات عدوى كورونا.
أماكن لعب األطفال في فوبرتال
هل تعلم أن هناك أكثر من  ٢٥٠مكان للعب األطفال في فوبرتال؟ على موقع مكتب رعاية األطفال و الشباب  ،يمكنكم قراءة كل
ما هو مهم حول القواعد الحالية في األمكنة المخصصة لللعب  ،وهناك نظرة عامة على جميع هذه األمكنة  ،مرتبة حسب المنطقة
Spielplätze

 .4معلومات لآلباء الذين لديهم أطفال في سن المدرسة
أعزائنا أولياء األمور  -معلومات مهمة للطالب وأولياء األمور والعائالت في فوبرتال

تقترب العطلة الصيفية من االنتهاء وستبدأ المدرسة مرة أخرى قريبا .يجب أن يصبح التعليم العادي بعد العطلة الصيفية ممكنا
مرة أخر كدروس في المدرسة .ربما سنكتشف كيف سيبدو هذا الوضع بالضبط قبل بدء المدرسة بوقت قصير
معلومات عامة حديثة من وزارة ر
التبية والتعليم
Aktuelle Infos Schulministerium

روابط للتعلم

اآلن بعض النصائح لألسبوع الماضي لتضع نفسك في مزاج مناسب للمدرسة أو لمجرد عمل هادف ومثير لالهتمام لملئ وقت
الفراغ
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العديد من األلعاب المختلفة لمستويات اللغة والقراءة والكتابة المختلفة:
Spiele

هنا يمكنك استكشاف المستقبل بشكل مرح:
Zukunftsorientierung

ال يقدم الفصل الدراسي االفتراضي من قناة زي دي اف فقط العديد من أفالم التعلم والمعرفة لجميع األعمار (مرحلة ما قبل
المدرسة والمدرسة االبتدائية والمستوى الثانوي األول والثاني) ولكن أيضا روابط تم التحقق منها للعديد من منصات التعلم الرائعة
 بما في ذلك ناشري الكتب الدراسية  ،الوكالة االتحادية للتربية المدنية.Lern- und Wissensfilme

ما مدى معرفتي في ال علوم أو الرياضيات أو التكنولوجيا؟ هناك عروض ألطفال المدارس والطالب وأولياء األمور فيما يتعلق
بتحليالت الملف الشخصي المهنية واختبارات األهلية ووسائل اختيار الوظيفة أو الدراسة تحت هذا الرابط:
Berufs- und Studienhilfe

 .5اللغة والمهنة والعمل
نصيحة لالجئين الشباب في مشروع“„Teilhabemanagement
في مشروع "إدارة المشاركة" الجديد  ،تم توفير نصيحة شاملة لألشخاص ممن لديهم وثيقة السماح باإلقامة المؤقتة أو إذن اإلقامة
المؤقت و الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨و ٢٧عاما منذ  ١تموز  . ٢٠٢٠معا  ،يتم تطوير وجهات نظر مستقبل الالجئين الشباب
ويرافقهم في طريقهم في التدريب أو العمل أو دورات اللغة أو المؤهالت.
إذا كان لديك وثيقة السماح باإلقامة المؤقتة أو إذن اإلقامة المؤقت وعمرك يتراوح بين ١٨و ٢٧عاما  ،فقم بالتسجيل للحصول
على موعد لدى (ميليسا ليمان)  0202 563 2748أو (جان هامان)  0202 563 4767أو عبر األخصائي االجتماعي
المسؤول .يتم تقديم النصيحة حاليا بشكل فردي فقط وبعد دعوة خطية أو عن طريق حجز موعد.
Teilhabemanagement

مقاعد للتدريب المهني في فوبرتال
يمنحك الرابط التالي نظرة عامة على وظائف التدريب المهني الحالية في فوبرتال.
Azubiyo Ausbildungen

يقدم الحرفيون المحليون معلومات حول موضوع المساعدة الطارئة للبالد
سيتلقى جميع أولئك الذين تلقوا مساعدة مالية طارئة في أزمة كورونا رسالة بريد إلكتروني من إدارة والية شمال الراين -
وستفاليا تطلب منهم تحديد متطلبات السيولة الفعلية (مقدار األموال التي يحتاجونها بالفعل) خالل فترة تمويل مساعدات الطوارئ.
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يجب أن يتم الرد على هذا الطلب بحلول  ٣٠أيلول  ٢٠٢٠على أقصى تقدير .يجب إرجاع المال المدفوع ممن تلقوا أكثر من
المستحق  .إذا كان لديك أي أسئلة  ،يرجى االتصال برابطة الحرفيين في المنطقة على الخط الساخن كورونا 8795 555
.0211
Soforthilfe

أرقام الخطوط الساخنة المهمة لقسم الهجرة واالندماج
خط هاتفي متعدد اللغات مركز اإلندماج
يمكن الوصول إليها من الساعة  9صبا ًحا حتى الساعة  3مسا ًء
هاتف02025634005 :
البريد اإللكترونيintegration@stadt.wuppertal.de:
مكتب الهجرة
هاتف0202 563 4003:
البريد اإللكترونيNotfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de :
المساعدة المالية
هاتف0202 563 4343:
البريد اإللكتروني204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de:

هل فاتتكم النشرات السابقة ؟ للوصول للمعلومات والنشرات السابقة واللغات األخرى:
ليس عليك سوى النقر على الرابط المعني أو مسح رمز االستجابة السريعة( كيو آر) :
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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