03 august 2020

Ressort Aktuell
Ediția Nr. 16
Buletin informativ al Departamentului Imigrație și Integrare în Wuppertal

Dragi cititori,
cifrele actuale arata ca din nou din ce in ce mai multe persoane se infecteaza cu Coronavirus. De aceea, este
foarte important sa respectati urmatoarele reguli: pastrarea distantei, dezinfectarea si spalarea mainilor
precum si purtarea mastilor unde este obligatoriu! Bucurati-va de vara, ramaneti vigilenti si aveti grija de cei
din jurul dumneavoastra.

1. Informații generale
Reguli actuale despre Corona
Persoanele care revin din calatorii din zonele cu risc ridicat
Incepand cu data de sambata 25 iulie 2020 persoanele care se intorc din vacanta din tari cu risc mare de
infectari cu virusul corona se pot testa gratuit in aeroporturile din NRW. Aceste aeroporturi sunt: DUS
Düsseldorf, DTM Dortmund, CGN Köln/Bonn und FMO Münster/Osnabrück. Rezultatele testelor se pot vedea
pe internet dupa trei zile de la testare. Pe tot teritoriul Germaniei testele trebuie facute in mod obligatoriu
de toate persoanele care se intorc din strainatate din zonele de risc.
Masuri de relaxare la petreceri si mai multe oportunitati de sport
Petreceri importante precum nunti, botezuri sau petreceri de zi de nastere sunt de acum permise in limita a
cel mult 150 de invitati. La sporturile de contact este permis accesul in sala de sport a cel mult 30 de persoane
fata de 10 cate aveau dreptul pana acum. Numarul persoanelor din public a fost de asemenea de la 100 la
300 permis.
Aktuelles von der Landesregierung
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2. Informații pentru imigranți (noi), refugiați și familii
Consiliere pentru migranti cu programare
Echipa de integrare si lucru cu refugiatii ofera incepand cu data de 01.07.2020 consiliere in cladirea Haus der
Integration. Aceste intalniri au loc doar cu programare prealabila.
Puteti obtine o programare accesand numarul de telefon 0202 563 4005 de luni pana vineri intre orele 9:0015:00. In cazuri de exceptie consilierea poate avea loc si in alte limbi straine.

Informatii importante pentru persoanele care obtin ajutoare sociale
Invitatiile primite de la Jobcenter dupa data de 15.08.2020 trebuie onorate
Cand primiti o invitatie de la Jobcenter Wuppertal pentru o discutie de consiliere care ar trebui sa aiba loc
inainte de data de 15.08.2020, avand in vedere situatia actuala referitoare la corona, nu sunteti obligati sa o
acceptati. Trebuie insa sa anuntati pentru a avea loc eventual o discutie telefonica.
Pentru intalnirile care au loc dupa data de 15.08.2020, este vorba de intalniri care sunt obligatorii si la care
trebuie sa participati. Jobcenter va va informa in scris in scrisoarea de invitatie care sunt pasii pe care trebuie
sa ii urmati in cazul in care nu puteti onora o intalnire fara un motiv important.
Masuri de relaxare in ceea ce priveste ajutorul social SGB II extinse pana pe data de 30.09.2020
Noile reguli:
1. La dosarele noi depuse pentru ajutor social, activele (economiile) sunt protejate daca nu depasesc
limitele maxime. Plafoanele au fost ridicate temporar.
2. Recunoasterea costurilor pentru necesitati in primele sase luni de la depunerea primului contract
se va face fara o verificare suplimentara
3. Exista o relaxare a masurilor in ceea ce priveste verificare suplimentara a venitului, in cazul in care
exista un contract pentru ajutor social aprobat anterior.
Mai multe detalii aflati pe pagina de la Jobcenter:
Jobcenter Corona-Infos
Sufgestii pentru victimele violentei domestice
Campania cu panouri "Nu ramane singura!"
Violenta sexuala este un delict si de cele mai multe ori este nevoie de ajutor. Chiar si in timpul pandemiei
exista ajutor. Cereti ajutor! Mai multe informatii gasit la acest link:
Bleib nicht allein
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Masca 19 ca si cuvant cheie al violentei domestice
Cuvantul cheie „Masca 19“ este un semn al victimelor in cazul violentei domestice. Persoanele care se
confrunta cu violenta domestica pot fi salvate daca pronunta acest cuvant la doctor, in farmacii in clinici si
cabinete medicale. Acestor persoane li se va oferi protectie si va fi informata politia. Mai multe informatii
gasiti accesand urmatorul link:
Maske 19

3. Informații pentru părinți cu copii între 0 si 6 ani
Revenirea la gradinita
Incepand cu data de 17.08.2020 toti copiii incep gradinita in mod normal. Acest lucru inseamna ca orele de
ingrijire sunt acelea de dinainte de pandemie. NIci delimitarea stricta a grupelor nu va mai exista. De
asemenea, copiii nu trebuie sa poarte la gradinita masca. Aceste reguli noi sunt supuse evolutiei
suplimentare ale infectiilor.

Locurile de joaca in Wuppertal
Stiati ca in Wuppertal sunt peste 250 de locri de joaca pentru copii? Pe pagina biroului pentru tineret puteti
gasi toate informatiile importante despre regulile la locul de joaca precum si o lista a cestor locuri sortate
dupa cartiere.
Spielplätze

4. Informații pentru părinții cu copii școlari
Dragi părinți - informații importante pentru elevi/eleve, părinți și familii din Wuppertal
Deja vacanta de vara se apropie incet de final si scoala va incepe in curand. Dupa vacanta de vara toate scolile
isi vor incepe orele in mod normal. Ce va insemna acest lucru, vom afla cu certitudine inainte de reluarea
cursurilor.
Informatii generale ale ministerului invatamantului:
Aktuelle Infos Schulministerium
Linkuri pentru invatare
Inca cateva ponturi de saptamana trecuta , pentru a va pregati pentru scoala sau pentru a gasi o ocupatie
interesanta:
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Aici gasiti diverse jocuri, in diverse limbi sau exercitii de citire si scriere pentru toate nivelurile:
Spiele
Aici prin joaca va puteti afla viitorul:
Zukunftsorientierung
Clasa virtuala ZDF nu ofera doar posibilitati de invatare si imbogatire de cunostinte pentru toate grupele de
varsta (de la prescolari la scoala generala sau gimnaziala),ci si linkuri aprobate spre platforme de invatare,
edituri scolare, etc:
Lern- und Wissensfilme
Cat de bun esti la stiintele naturii, matematica sau tehnica? Oferte pentru elevi, parinti si toti cei care vor sa
invete despre analiza profilului muncii, teste sau ajutor pentru studenti gasiti sub urmatorul link:
Berufs- und Studienhilfe

5. Limba, profesia și munca
Consiliere pentru tinerii refugiati prin proiectul „Managementul participarii“
In noul proiect intitulat „Managementul participarii“ se ofera incepand cu data de 01.07.2020 o consiliere
completa a persoanelor tolerate si rezidente cu varsta intre 18 si 27 de ani. Impreuna se vor gasi perspective
de viitor pentru tinerii refugiati in drumul catre pregatire profesionala, munca, cursuri si calificari.
Daca sunteti in posesia unui permis de toleranta sau sedere si aveti intre 18 si 27 de ani sunati la unul dintre
numerele de telefon pentru o programare unter 0202 563 2748 (Melisa Lehmann) sau 0202 563 4767 (Jan
Hamann) sau la persoana care va consiliaza. Consilierea se face doar cu o singura persoana si numai dupa o
programare prealabila la telefon.
Teilhabemanagement
Locuri de ucenicie in Wuppertal
Accesand urmatorul link veti gasi informatii despre actualele locurile de ucenicie in Wuppertal.
Azubiyo Ausbildungen

Informare a Camerei mestesugarilor: Tema ajutorul imediat al landului
Toti cei care in perioada corona au primit ajutorul imediat al statului au primit un email al landului NRW unde
li s-a cerut sa faca dovada lichiditatilor (adica cati bani au avut nevoie zilnic ) in perioada acordarii ajutorului
Corona. Raspunsul trebuie trimis pana cel tarziu pe data de 30 septembrie 2020. Banii care au fost platiti mai
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mult decat era necesar trebuie restituiti. Pentru intrebari suplimentare puteti suna la camera mestesugarilor
la linia de urgenta 0211 8795-555.

Numere de urgență hotline importante ale departamentului de imigrație și integrare
Linie telefonică multilingvă al Centrului municipal de integrare
Accesibil între orele 09:00 – 15:00 Uhr
Telefon: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Oficiul pentru Imigrație
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Ajutoare pe plan economic
Telefon: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Ați omis un Buletin Informativ? Edițiile anterioare, limbaje suplimentare și informații pot fi
găsite sub următorul link sau codul QR
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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