3 Αυγούστου 2020

Ressort Επικαιρότητα
Έκδοση αριθ. 16
Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
της πόλης του Βούπερταλ

Αγαπητοί αναγνώστες,
τα υφιστάμενα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι μολύνονται ξανά από τον
κορωνοϊό. Για τον λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η περαιτέρω τήρηση των λεγόμενων κανόνων AHA:
τήρηση αποστάσεων (Abstand), κανόνων υγιεινής (Hygieneregeln), όπως πλύσιμο χεριών, και χρήση
υφασμάτινης μάσκας (Alltagsmaske), όπου είναι απαραίτητο! Απολαύστε το καλοκαίρι, παραμείνετε
ασφαλείς και προσέχετε τον εαυτό σας και τους συνανθρώπους σας.

1. Γενικές πληροφορίες
Τρέχοντες κανονισμοί σχετικά με τον κορωνοϊό
Άτομα που επιστρέφουν από ταξίδια σε περιοχές κινδύνου
Από το Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020, άτομα που επιστρέφουν από ταξίδια σε περιοχές κινδύνου λόγω του
κορωνοϊού, μπορούν να υποβάλλονται δωρεάν σε τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού σε αεροδρόμια στη Βόρεια
Ρηνανία-Βεστφαλία. Στα αεροδρόμια ανήκουν: DUS Düsseldorf, DTM Dortmund, CGN Köln/Bonn και FMO
Münster/Osnabrück. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα του τεστ online εντός 3 ημερών. Τις επόμενες ημέρες
πρόκειται να πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά τεστ σε ολόκληρη τη Γερμανία για όλα τα άτομα που
επιστρέφουν από ταξίδια σε περιοχές κινδύνου.
Διευκόλυνση για τις εκδηλώσεις και περισσότερες δυνατότητες για την άθληση
Σημαντικές ιδιωτικές εκδηλώσεις, όπως γάμοι, βαφτίσεις ή γιορτές γενεθλίων, είναι πλέον δυνατές με έως
150 συμμετέχοντες. Για τα αθλήματα με σωματική επαφή, το όριο των συμμετεχόντων στην αίθουσα
αυξήθηκε από 10 σε 30. Ο επιτρεπόμενος αριθμός θεατών θα αυξηθεί από 100 σε 300.
Τρέχουσες πληροφορίες από την κυβέρνηση του ομόσπονδου κρατιδίου
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2. Πληροφορίες για μετανάστες και πρόσφατα αφιχθέντες στη χώρα,
πρόσφυγες και οικογένειες
Παροχή συμβουλών για πρόσφυγες μετά από ραντεβού
Από 01/07/2020, η ομάδα εργασίας ενσωμάτωσης και προσφύγων προσφέρει συμβουλές στο Σπίτι της
ενσωμάτωσης. Η παροχή συμβουλών πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα, ως συνήθως, στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή (0202 563
4005). Είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-15:00. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η παροχή
συμβουλών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορες γλώσσες.

Σημαντικές πληροφορίες για δικαιούχους παροχών SGBII
Προσκλήσεις από το Κέντρο εργασίας από τις 15/08/2020 ξανά με νομική συνέπεια
Εάν λάβετε από το Κέντρο εργασίας του Βούπερταλ μια πρόσκληση σε συμβουλευτική συνάντηση, η οποία
θα πραγματοποιηθεί πριν από τις 15/08/2020, λόγω της κατάστασης του κορωνοϊού δεν είστε
υποχρεωμένοι να προσέλθετε στο ραντεβού. Ωστόσο, πρέπει να μας ειδοποιήσετε σύντομα, ώστε να
μπορέσουμε ενδεχομένως να σας παράσχουμε συμβουλές τηλεφωνικά. Στην περίπτωση συνομιλιών, οι
οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 15/08/2020, πρόκειται ξανά για ραντεβού, τα οποία πρέπει να
τηρήσετε. Το Κέντρο εργασίας θα σας ενημερώσει στην πρόσκληση που θα λάβετε σχετικά με τις νομικές
συνέπειες, οι οποίες μπορεί να επέλθουν, εάν δεν ανταποκριθείτε σε μια πρόσκληση σε ραντεβού, χωρίς
να υπάρχει σοβαρός λόγος.
Παράταση διευκόλυνσης πρόσβασης στις ελάχιστες κοινωνικές παροχές σύμφωνα με τον SGB II έως τις
30/09/2020
Επισκόπηση των κανονισμών:
1. Στις νέες αιτήσεις για παροχές σύμφωνα με τον SGB II προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία
(αποταμιεύσεις), εάν δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια. Τα ανώτατα όρια αυξήθηκαν προσωρινά.
2. Αναγνώριση του κόστους διαμονής και θέρμανσης, με βάση το πραγματικό ποσό, τους πρώτους
έξι μήνες μετά την υποβολή αίτησης, χωρίς περαιτέρω έλεγχο καταλληλότητας.
3. Υπάρχουν διευκολύνσεις ανάλογα με το εισόδημα, εάν εγκρίθηκαν προσωρινά παροχές σύμφωνα
με τον SGB II.
Περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε από την αρχική σελίδα του Κέντρου εργασίας:
Πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό από το Κέντρο εργασίας
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Υποδείξεις για θύματα βίας
Εκστρατεία προβολής με αφίσες "Μην μένεις μόνος/-η"
H βία που συνδέεται με το φύλο είναι μια αξιόποινη πράξη και αποτελεί συχνά περίπτωση έκτακτης
ανάγκης. Ακόμη και κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού, υπάρχουν δυνατότητες αντιμετώπισης.
Αναζητήστε βοήθεια. Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
Μην μένεις μόνος/-η
Μάσκα 19 ως λέξη-κλειδί σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας
Η λέξη-κλειδί "Μάσκα 19" έχει οριστεί τώρα για θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Τα άτομα που πλήττονται
μπορούν έτσι να απομακρυνθούν από το περιβάλλον ενδοοικογενειακής βίας, αναφέροντας τη λέξη-κλειδί
σε γιατρούς, φαρμακεία, κλινικές και ιατρεία. Τους προσφέρεται αμέσως ένας χώρος προστασίας και
ενημερώνεται η αστυνομία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε λάβετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:
Μάσκα 19

3. Πληροφορίες για γονείς παιδιών μεταξύ 0 και 6 ετών
Επιστροφή στην κανονική λειτουργία σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
Από τις 17 Αυγούστου 2020, όλα τα παιδιά μπορούν να επισκεφτούν ξανά τον βρεφονηπιακό σταθμό
τους, ως συνήθως. Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες επίβλεψης είναι ξανά όπως πριν από την πανδημία του
κορωνοϊού. Επίσης δεν θα υπάρχει πλέον αυστηρός διαχωρισμός σε ομάδες. Επιπλέον, τα παιδιά δεν
πρέπει να φοράνε κάλυμμα στόματος και μύτης στον βρεφονηπιακό σταθμό. Αυτοί οι νέοι κανονισμοί
ισχύουν με την επιφύλαξη των εξελίξεων περαιτέρω κρουσμάτων μόλυνσης.

Παιδικές χαρές στο Βούπερταλ
Γνωρίζατε ότι στο Βούπερταλ υπάρχουν πάνω από 250 παιδικές χαρές; Στη σελίδα της υπηρεσίας ανηλίκων
μπορείτε να διαβάσετε όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τους τρέχοντες κανόνες στις παιδικές χαρές
και να βρείτε μια επισκόπηση, στην οποία παρατίθενται όλες οι παιδικές χαρές, ταξινομημένες με βάση
συνοικίες.
Παιδικές χαρές
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4. Πληροφορίες για γονείς με παιδιά σε ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Αγαπητοί γονείς – Σημαντικές πληροφορίες για μαθητές και μαθήτριες, γονείς και οικογένειες
στο Βούπερταλ
Οι διακοπές θα φτάσουν σε λίγο στο τέλος τους και σύντομα το σχολείο θα ξεκινήσει ξανά. Μετά τις
καλοκαιρινές διακοπές, στα σχολεία θα είναι δυνατή και πάλι η κανονική λειτουργία με τη μορφή δια ζώσης
μαθήματος. Τον ακριβή τρόπο διεξαγωγής θα μάθουμε πιθανόν λίγο πριν από την έναρξη του σχολείου.
Γενικές τρέχουσες πληροφορίες του υπουργείου παιδείας:
Τρέχουσες πληροφορίες του υπουργείου παιδείας
Σύνδεσμοι για μάθηση
Και τώρα μερικές συμβουλές για την τελευταία εβδομάδα, ώστε να προετοιμαστείτε ξανά για το σχολείο ή
απλώς για σκόπιμη και ενδιαφέρουσα απασχόληση:
Πάρα πολλά και διαφορετικά παιχνίδια για διάφορα επίπεδα γλώσσας, ανάγνωσης και ορθογραφίας:
Παιχνίδια

Εδώ θα εξερευνήσετε το μέλλον μέσω του παιχνιδιού:
Με κατεύθυνση προς το μέλλον
Η εικονική τάξη του ZDF δεν προσφέρει μόνο πολυάριθμες επιμορφωτικές ταινίες και ταινίες γνώσεων για
όλες τις ηλικιακές βαθμίδες (νηπιαγωγείο, δημοτικό, καθώς και ανώτερη και κατώτερη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση), αλλά και ελεγμένους συνδέσμους για πολυάριθμες εξαιρετικές επιμορφωτικές πλατφόρμες,
μεταξύ άλλων, εκδοτικών οίκων σχολικών βιβλίων και της γερμανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας
Bundeszentrale für politische Bildung:
Επιμορφωτικές ταινίες και ταινίες γνώσεων
Πόσο καλός/-ή είμαι στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά ή την τεχνολογία; Προσφερόμενες υπηρεσίες
για μαθητές και μαθήτριες, σπουδαστές και γονείς σε σχέση με επαγγελματικές αναλύσεις προφίλ, τεστ
επάρκειας και βοηθήματα για την επιλογή επαγγέλματος και σπουδών θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
Βοήθεια για το επάγγελμα και τις σπουδές

5. Γλώσσα, επάγγελμα και εργασία
Παροχή συμβουλών για νέους πρόσφυγες στο πρόγραμμα "Διαχείριση ενσωμάτωσης"
Στο νέο πρόγραμμα "Διαχείριση ενσωμάτωσης", από 01/07/2020 προσφέρονται εκτενείς συμβουλές για
άτομα σε καθεστώς ανοχής και με άδεια διαμονής μεταξύ 18 και 27 ετών. Γίνεται από κοινού ανάπτυξη
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προοπτικών για το μέλλον των νέων προσφύγων που τους συνοδεύουν στον δρόμο τους στην εκπαίδευση,
την εργασία, τα μαθήματα γλώσσας ή την πιστοποίηση.
Εάν έχετε άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους ή μόνιμη άδεια διαμονής και είστε μεταξύ 18 και 27
ετών, επικοινωνήστε για ένα ραντεβού στο 0202 563 2748 (Melisa Lehmann) ή στο 0202 563 4767 (Jan
Hamann) ή μέσω του/της αρμόδιου/-ιας κοινωνικού/-ής λειτουργού. Η παροχή συμβουλών
πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή μόνο μεμονωμένα και με έγγραφη πρόσκληση ή κατόπιν τηλεφωνικής
συνεννόησης.
Διαχείριση ενσωμάτωσης
Θέσεις εκπαίδευσης στο Βούπερταλ
Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε μια επισκόπηση σχετικά με τις τρέχουσες θέσεις εκπαίδευσης στο
Βούπερταλ.
Εκπαιδεύσεις Azubiyo
Η ένωση τεχνιτών Kreishandwerkerschaft σάς ενημερώνει: Θέμα βοήθειας έκτακτης ανάγκης του
κρατιδίου
Όλοι, όσοι έλαβαν βοήθεια έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού, θα λάβουν ένα
email από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στο οποίο θα τους ζητηθεί να προσδιορίσουν το πραγματικό
έλλειμμα ρευστότητας (πόσα χρήματα δηλαδή χρειάζονται πραγματικά) κατά την περίοδο επιλεξιμότητας
της βοήθειας έκτακτης ανάγκης. Το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει να αποσταλεί μια
απάντηση προς το κρατίδιο. Παραπάνω χρήματα που καταβάλλονται πρέπει να επιστρέφονται. Για
ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ένωση τεχνιτών Kreishandwerkerschaft στην ανοικτή
τηλεφωνική γραμμή για τον κορωνοϊό στο 0211 8795-555.
Βοήθεια έκτακτης ανάγκης
Σημαντικοί αριθμοί ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής του τμήματος μετανάστευσης και ενσωμάτωσης
Πολύγλωσση ανοικτή τηλεφωνική γραμμή Δημοτικού κέντρου ενσωμάτωσης
Επικοινωνία: 09:00 – 15:00
Τηλέφωνο: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Υπηρεσία αλλοδαπών
Τηλέφωνο: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Οικονομικές βοήθειες
Τηλέφωνο: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de
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Χάσατε το ενημερωτικό δελτίο; Παλαιότερες εκδόσεις, περισσότερες γλώσσες και πληροφορίες
θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο ή στον κωδικό QR
Παλαιότερα ενημερωτικά δελτία και
συμπληρωματικές πληροφορίες
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