03. август 2020

Ресорт актуално
Издание номер 16
Брошура на ресорта за миграция и интеграция в гр. Вупертал

Скъпи читатели,
актуалните числа сочат, че отново по-вече хора се заразяват с коронавирус. Поради тази причина е
важно да спазваме следните правила: спазване на разстояние, редовно измиване на ръцете и носене
на маска, където е нужно! Приятно лято и бъдете предпазливи спрямо Вас и останалите около вас.

1. Обща информация
Актуални наредби
Завърнали се от рискови места в света
От събота, 25. юли 2020 могат хората, завърнали се от рискови места с коронавирус, да се тестват на
летищата в Нордрейн Вестфалия безплатно. Това са следните летища: DUS Düsseldorf, DTM Dortmund,
CGN Köln/Bonn и FMO Münster/Osnabrück. Резултатите излизат до 3 дни онлайн. Задължителни
тестове в цяла Германия за всички завърнали се от рискови точки се очакват през следващите дни.
Разхлабване на ограниченията по време на празненства и по време на спорт
Важни събития като сватби, кръщенета и рождени дни с до 150 човека са позволени. Спорт, по време
на който контактът не може да се предотврати с други спортуващи, е позволен в зала с до 30 човека.
Позволеният брой на зрителите се покачва от 100 на 300 човека.
Aktuelles von der Landesregierung
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2. Информация за новодошли, бежанци и семейста
Консултация на бежанци със запазен час
Екипът за интеграция и работа с бежанци предлага от 01.07.2020 консултация в къщата за
интеграция. Те се провеждат с предварителни запазени часове.
С екипа можете да се свържете на номер (0202 563 4005). Работното време е от понеделник до петък
от 9:00- 15:00 часа. По изключение може консултацията да се проведе и на друг език.

Важна информация за хора, получаващи помощи, наречени още SGBII
Поканите от Jobcenter от 15.08.2020 са отново задължителни и с последствия, ако не ги приемете
Ако от Jobcenter Wuppertal получите писмо, в което Ви канят на разговор, който ще се проведе преди
15.08.2020 не сте задължени поради ограниченията заради вируса да се явите. Въпреки това се
свържете с тях за да кажете, че няма да се явите за да Ви предложат евентуално консултация по
телефон. Ако получите покани за разговор, които ще се проведат от 15.08.2020, то тогава сте
задължени да се явите. Jobcenter ще Ви информира в писмото за последствията, които могат да
настъпят, ако не се явите на разговор без да имате основателна причина за това.
Облекченият достъп до помощи тип SGB II се удължава до 30.09.2020
Наредбите на кратко:
1. В случай на първично подадени формуляри за финансови услуги по тип SGB II, (паричните
спестяванията) са защитени, ако не надвишават максималните стойности. Горните граници на
общата сума на спестените пари са временно завишени.
2. Признаване на действителните разходи за наем и отопление през първите шест месеца след
кандидатстването за помощ са без допълнителна оценка на адекватността.
3. Има облекчение при разглеждане на доходите, ако помощите са били временно одобрени
съгласно SGB II.
Още информация ще намерите на сайта на Jobcenter:
Jobcenter Corona-Infos
Съвети за жертви на насилие
Кампанията "не оставай сам"
Сексуалното насилие е престъпление и ситуация, която не е за подценяване. Дори и по време на
криза има начини за разрешение на проблема. Обърнете се за помощ. По-вече информация ще
намерите на следния линк:
Bleib nicht allein
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„Маска 19“ като начин за предпазване от домашно насилие
Изразът „Маска 19“ се въвежда при жертвите на домашно насилие. На хора, страдащи от домашно
насилие може по-лесно да се помогне, ако кажат този израз на лекари, аптекари, болници и лечебни
заведения. Веднага ще получат подкрепа и полицията ще бъде незабавно уведомена. Още
информация ще намерите на следния линк:
Maske 19

3. Информация за родители на деца между 0 и 6 години
Нормализиране на обстоятелствата в детските градини
От 17. август 2020 могат всички деца да ходят отново на детска градина както преди. Това означава,
че всичко е както преди настъпването на коронавируса. Групите няма да бъдат разделени. Децата не
трябва да носят маски в детските градини. Ще продължават да се следят обстоятелствата и
цялостната ситуацията с развитието на коронавируса и могат да настъпят промени, ако се наложи.

Детските площадки в града
Знаете ли, че в града ни има над 250 детски площадки? В долу посочения линк може да прочетете
всичко около посещението на площадките заради вируса и ще намерите списък, в който детските
площадки са подредени по квартали за да ги откриете по-лесно.
Spielplätze

4. Информация за родители на деца в задължителна училищна подготовка
Скъпи родители-важна информация за ученици, родители и семейства в гр. Вупертал
Ваканцията лека полека е към своя край и училището скоро започва отново. След ваканцията ще
бъде възможно отново да посещавате присъствените училищни часове. Как това ще изглежда поконкретно ще научим малко преди да започне самата учебна година.
Актуална информация от Министерството на образованието:
Aktuelle Infos Schulministerium
Линкове за учене
Няколко съвета за последните седмици, за да се подготвите за училището психически или просто да
си запълните времето с полезни занимания:
Различни игри, подходящи за различните нива на езика, за правопис и за четене:
Spiele
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Чрез игри се информирайте тук за бъдещето:
Zukunftsorientierung
По ZDF ще намерите много интересни научни филми за всички възрастови групи (подходящи за
децата от всички видове училища), както и линкове към различни платформи с цел образование –
например различни издателства на учебници и централата за политическо образование:
Lern- und Wissensfilme
Колко съм добър в природните науки, математиката и техниката? Предложения за ученици и
родители с цел анализа на професионалните умения, различни тестове и избор на подходяща
професия или помощ при избор на специалност във ВУЗ ще намерите тук долу в посочения линк:
Berufs- und Studienhilfe

5. Език, професия и работа
Консултация на млади бежанци в проект „Teilhabemanagement“
В новия проект, наречен още „Teilhabemanagement“ се предлага от 01.07.2020 консултация на млади
хора, които имат статус на бежанци или друг статус и са между 18 и 27 годишна възраст. Заедно с тях
се провеждат разговори за бъдещи перспективи и се обсъждат възможностите за евентуални курсове
по език, специални обучения, квалификации и следване.
Ако имате следния статус (Duldung или Aufenthaltsgestattung) и сте между 18 и 27 годишен/а, се
обадете за запазване на час на номер 0202 563 2748 (Melisa Lehmann) или 0202 563 4767 (Jan
Hamann) или чрез вашия социален работник или работничка. Консултацията се провежда по
единично и след предварително записан час.
Teilhabemanagement
Места за специални обучения за професия във Вупертал (Ausbildungsplätze)
На следния линк ще намерите места за подобни обучения в град Вупертал.
Azubiyo Ausbildungen
Информация: Тема парична помощ от държавата
Всички, които по време на кризата са получили парична помощ от държавата, ще получат имейл от
провинцията в която живеят в случая Нордрейн Вестфалия, за да предоставят, съществената нужда
(тоест от колко пари се нуждаете всъщност) за периода, в който парите се отпускат поради
кризисната ситуация. До 30. септември 2020 ще получат всички обратен отговор от Нордрейн
Вестфалия. Ако някой е получил по-вече от нужното ще трябва да върне парите обратно. При въпроси
се свържете със специалния номер - 0211 8795-555.
Soforthilfe
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Важни тел. номера на ресорта за миграция и интеграция
Тел. номера на различни езици към комуналния интеграционен център
Работно време от 09:00 – 15:00 часа
Тел.: 0202 563 4005
Имейл: integration@stadt.wuppertal.de
Местно бюро за чужденци
Тел.: 0202 563 4003
Имейл: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Финансова помощ
Тел.: 0202 563 4343
Имейл: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Изпуснали сте брошура? Стари издания, други езици и още информация ще намерите на
следния линк или на QR-кода
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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