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تازه های ریسورت
خبرنامه ی دپارتمان ادغام و مهاجرت ووپرتال

خوانندگان عزیز،
آمار جدید نشان می دهد که افراد بیشتری به ویروس مبتال شده اند .به همین علت بسیار مهم است که
کماکان قوانین بهداشتی را مثل شستن دست ها و استفاده از ماسک در مکان هایی که
ضرورت دارد،را عایت کنید .از تابستان لذت ببرید و مراقب سالمتی خودتان و سایرین
باشید.

 .1اطالعات عمومی
قوانین جدید کرونا
بازگشت از سفر از محیط های پر خطر
از تاریخ بیست وپنج جوالی  2020افرادی که از کشورهای پر خطر بازمیگردند می توانند به صورت
رایگان در فرودگاه های استان تست کرونا انجام دهند .این تست در فرودگاه های شهرهای
دوسلدورف ،دورتموند ،کلن بن و مونستر اوزنابروک انجام می شود .نتیجه تست را می توان در
مدت سه روز به صورت آن الین مشاهده کرد .ظرف روزهای آتی در سراسر آلمان انجام تست
برای مسافران مکان های پر خطر اجباری میشود.

برگزاری آسان تر جشن ها و امکانات بیشتر برای ورزش
جشن های مهم مثل عروسی ها و مراسم ترحیم اجازه دارن تا صد و پنجاه نفر مهمان داشته باشند.
موارد بهداشتی و دستورالعمل ها برای پیگیری بعدی باید در نظر گرفته شوند .برای ورزش های
تماسی تعداد شرکت کنندگان در سالن از ده نفر به سی نفر افزایش پیدا کرد .تعداد تماشاچی ها از صد
نفر به سیصد نفر افزایش پیدا کرد.
Aktuelles von der Landesregierung

 .2اطالعاتی برای خانواده های مهاجر و پناهنده :
مشاوره تیم اینتگراسیون و کار پناهندگی بر اساس وقت های قبلی در خانه
اینتگراسیون
از تاریخ اول جوالی این تیم مشاوره هایش را به صورت حضوری انجام می دهد  .این
مشاوره ها بر اساس ترمین های قبلی انجام می شوند ورود به ساختمان تنها با ارائه کاغذ وقت می
تواند انجام شود.
این تیم همچنان مانند گذشته با شماره  02025634005در دسترس است .از دوشنبه تا
جمعه از ساعت نه صبح تا  .15در موارد استثنا میتوانند جلسه های مشاوره به زبان های دیگری
هم انجام شوند.
اطالعات مهم در مورد افرادی که کمک های جاب سنتر میگیرند.
دعوت نامه های جاب سنتر از تاریخ  15آگوست 2020
اگر از طرف جاب سنتر به یک ترمین دعوت شده اید و این ترمین مربوط به یک تاریخ قبل
از پانزده آگوست هست اجباری به شرکت در آن به دلیل وضعیت کرونا ندارید .اما باید به مسئول
مربوطه اطالع دهید تا بتوان برای یک ترمین تلفنی قرار تنظیم کرد .اما در ترمین هایی که از
تاریخ پانزدهم آگوست انجام میشود ،باید حضور داشته باشید و شرکت در آن اجباری است .جاب
سنتر در دعوت نامه اش توضیح خواهد داد که عواقب شرکت نکردن در جلسه چه چیزهایی خواهد
بود اگر که شما نتوانبد دلیل قانع کننده ای برایش بیاورید.
ورود آسانتر به بیمه پایه براساس قانون تا آخر سپتامبر تمدید شد.
قوانین در یک نگاه
 .1برای درخواست های جدید براساس قانون دو مایملک محفوظ می ماند اگر از سقف مجاز
باالتر نباشد .سطح مجاز به صورت موقتی افزایش یافته است.
 .2پذیرش هزینه های مکان زندگی و گرمایش به همان مبلغی که هستند در شش ماه اول بعد
از گذاشتن درخواست بدون بررسی مجدد.
 .3در مورد در نظر گرفتن وضعیت درآمد آسان گیری هایی انجام شده است .اگر که
کماکان کمک هزینه های جاب سنتر دریافت میشوند.
بقیه اطالعات را بر روی وب سایت جاب سنتر می توانید مشاهده کنید.
Jobcenter Corona-Infos

نکاتی برای قربانیان خشونت
پالکاردهای کمپین " تنها نمان "
خشونت جنسی جرم است و اغلب به صورت موارد اورژانسی باید بررسی شود .در زمان کرونا هم
گزینه هایی برای حل این مشکل وجود دارد  .کمک بگیرید .اطالعات بیشتر را می توانید در لینک
زیر ببینید.
Bleib nicht allein

ماسک  19بعنوان کلمه کلیدی برای خشونت خانگی
کلمه رمز ماسک  19از طرف قربانیان خشونت خانگی مورد استفاده قرار گرفته است .این افراد می
توانند با استفاده از این کلمه خودشانرا از مهلکه نجات دهند .از طریق اینکه این کلمه را در مطب
دکتر یا داروخانه و یا کلینیک ها مطرح کنند .اتاقی امن در اختیار گذاشته خواهد شد و پلیس در
جریان قرار می گیرد .اطالعات بیشتر را می توانید در لینک زیر ببینید :
Maske 19

 .3اطالعات برای والدین کودکان صفر تا شش سال :
بازگشت کیتا به روزهای عادی
از تاریخ  17آگوست بچه ها می توانند مثل قبل به کیتا بروند .این به این معنی است که ساعت ها
برمی گردند به ساعت های قبل کرونا .قوانین سخت گیرانه برای جدا کردن گروه ها از هم وجود
نخواهد داشت .مثل قبل بچه ها نیازی نیست در کیتا از ماسک استفاده کنند این قوانین جدید بسته به
رشد مجدد ویروس تغییر خواهد کرد.
پارک های بازی در ووپرتال
آیا می دانستید که در ووپرتال بیش از  250پارک بازی وجود دارد؟ می توان در وبسایت یوگند
امت تمام موارد مهم در هنگام بازی را مطالعه کرد .لیستی هم وجود دارد که پارک های بازی را
با توجه به محله ها عنوان کرده است.
Spielplätze

 .4اطالعات برای والدین کودکان سن مدرسه :
والدین عزیز _ اطالعات مهم برای خانواده ها و والدین در شهر ووپرتال
تعطیالت کم کم رو به پایان هستند و مدرسه ها دوباره از سر گرفته می شوند .قرار است بعد از
تعطیالت ،مدارس به صورت عادی و حضوری دوباره شروع شوند .این اتفاق چگونه قرار است
بیفتد ؟ احتماال نزدیک به شروع تاریخ بازگشایی مدارس خواهیم فهمید.
اطالعات عمومی جدید در وبسایت آموزش و پرورش:
Aktuelle Infos Schulministerium

لینک های برای یادگیری
حاال چند نکته پایانی برای هفته آخر تا بتوانید خودتان را دوباره برای مدرسه آماده کنید یا فقط
برای یک سرگرمی جالب و منطقی:
بازی های مختلف برای سطح های زبان و نوشتار مختلف :
Spiele

در اینجا آینده را به وسیله بازی کشف کنید :
Zukunftsorientierung

کالس درس مجازی شبکه زد دی اف در کنار ارائه فیلم های بیشمار آموزشی و علمی برای سنسن
مختلف ( پیش دبستانی ،دبستان و راهنمایی )  ،لینک های دیگری هم به وبسایت های آموزشی
دیگر ارائه می دهد مثل مرکز سیاست های آموزش.
Lern- und Wissensfilme

من چقدر در علوم و ریاضی و تکنیک خوبم ؟ پیشنهادهایی برای دانش آموزان ،دانشجو ها و
والدین با توجه به آنالیز پروفایل و برگزاری تست تعیین سطح در لینک زیر می بینید :
Berufs- und Studienhilfe

 .5زبان ،شغل  ،کار
مشاوره برای پناهجویان جوان
در پروژه حدید مدیریت شرکت کردن از تاریخ اول جوالی مشاوره های گسترده ای به افراد دارای
دولدونگ یا گشتالتونگ داده میشود  .این مشاوره ها به افراد سنین بین  18تا  27تعلق می گیرد .با
همکاری دو طرفه دیدگاه هایی برای آینده جوانان پناهجو مورد بررسی قرار می گیرد و در راهشان
به سمت کالس زبان ،اوسبیلدونگ و کار همراهی میشوند.
اگر شما داری دولدونگ و یا گشتاتونگ هستید و سن تان بین  18تا  27است .برای گرفتن ترمین
با شماره  02025632748ملیسا لمان و یا  02025634767یان هامان تماس بگیرید یا از طریق
مددکار اجتماعی تان .این ترمین ها در حال حاضر به صورت انفرادی و فقط با وقت قبلی انجام
می شوند.
Teilhabemanagement

اوسبیلدونگ در ووپرتال
در لینک زیر می توانید لیستی از اوسبیلدونگ های موجود در ووپرتال را ببینید:
Azubiyo Ausbildungen

صنغتگران به اطالع می رسانند  :موضوع کمک های فوری کشوری
تمامی افرادی که در بحران کرونا کمک های فوری دریافت کردند .از طرف استان ایمیلی دریافت
کرده اند ،که در آن از آنها خواسته شده است که اطباع دهند چه مبلغی را واقعا نیاز دارند .این مبلغ
باید تا حداکثر آخر سپتامبر به استان اعالم شود .آن مبلغی که مازاد پرداخت شده است باید بازگردانده
شود .اگر سوالی دارید می توانید با هات الین  0211879555تماس بگیرید.
Soforthilfe

خطوط تلفن مهم مرکز ادغام و مهاجرت
تلفن چند زبانه مرکز ادغام
ساعات کاری
09:00 – 15:00 Uhr
Telefon: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
اداره مهاجرت
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
کمک های اقتصادی
Telefon: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

آیا شماره های قبلی خبرنامه را از دست داده اید ؟ در اینجا می توانید شماره های
قبلی و سایر اطالعات دیگر را پیدا کنید :
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen

