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Ressort Aktuell
Sayı 16
Wuppertal Göç ve Uyum Dairesi Bülteni

Sevgili okuyucular,
aktüel rakamlar korona virüsün yeniden daha fazla insana bulaştığını gösteriyor. Bu nedenle AHAkurallarına uymaya devam etmek özellikle önemlidir: Gerekli olan her maskenizi takın, mesafenizi koruyun
el yıkama gibi hijyen kurallarına uyun! Yazın tadını çıkarın, dikkatli olun, kendinizi ve temasta olduğunuz
insanları koruyun.

1. Genel Bilgiler
Aktuel Corona-Kuralları
Riskli bölgelerden geri dönen yolcular
25 Temmuz 2020 Cumartesi'den bu yana, Corona riski olan bölgelerde yaptiklari tatillerden geri dönen
insanlar, Kuzey Ren-Vestfalya'daki havaalanlarında ücretsiz olarak Corona testine tabi tutulabilirler.
Sözkonusu Havaalanları: DUS Düsseldorf, DTM Dortmund, CGN Köln / Bonn ve FMO Münster / Osnabrück.
Testin sonucuna 3 gün içinde Online olarak ulaşılabilir. Riskli bölgelerden geri dönen tüm kişiler için
Almanya çapında zorunlu testler önümüzdeki birkaç gün içinde uygulamaya konacaktır.

Festivaller icin uygulanan kurallarda esneklik ve sporda daha fazla fırsat
Düğün, vaftiz veya doğum günü partileri gibi önemli özel kutlamalar artık maksimum 150 katılımcıyla
mümkün olabilecek. Temasın kaçınılmaz olduğu sporların yapıldığı salonlarda katılımcı sayısı 10'dan 30'a
çıkarılmış bulunuyor.Toplantılarda ve müsabakalarda izine tabii izleyici sayısı 100'den 300'e yükseltilecek.
Aktuelles von der Landesregierung
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2. (Yeni) göçmenler, mülteciler ve aileler için bilgiler
Randevu yoluyla mültecilere danışmanlık
Entegrasyon ve mülteci çalışma ekibi, 01.07.2020 tarihinden bu yana Haus der Entegrasyonunda
danışmanlık hizmeti vermektedir. Ancak bu hizmeti alabilmeniz için önceden randevu almanız gerekir.
Bu ekibe her zamanki gibi yardım hattından (0202 563 4005) ulaşılabilir. Bu telefon hizmeti pazartesiden
cumaya 09: 00-15: 00 saatleri arasında yapılmaktadır. İstisnai durumlarda ise danışmanlık hizmeti farklı
dillerde sözkonusu olabilir.
SGBII’den para yardımı alanlar için önemli bilgiler
15 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Jobcenter’den alınacak davetlerin tekrardan yasal sonuçları olacak
Wuppertal Jobcenter’inden 15 Ağustos 2020'den önce yapılan bir konsültasyon için davetiye alırsanız,
korona durumu nedeniyle randevu‘da görünmek zorunda değilsiniz. Buna rağmen telefonla size
danışmanlık verilebilmesi için bildirmde bulunmalısınız. Artık 15 Ağustos 2020 sonrası görüşme randevuları
ise gelip katılmnız gerekli randevulardır. Jobcenter davet mektubunuzda, bir randevuyu, önemli bir
nedeniniz yoksa, kabul etmemeniz durumunda ortaya çıkabilecek yasal yaptırımlar hakkında sizi
bilgilendirir.
SGB II yasasına göre düzenlenen temel parasal güvenceye daha kolay erişim 30.09.2020 tarihine kadar
uzatılmıştır.
Düzenlemelere bir bakış:
1. SGB II kapsamındaki yardımlar için yeni başvurular olması durumunda, servetler (tasarruflar) maksimum
limitleri aşmadığı durumlarda, verilecek yardıma etkisi olmaz. Bu maksimum limit geçici olarak yükseltilmiş
bulunmaktadır.
2. Başvurudan sonra ilk altı ay için tanınan gerçek kira ve ısıtma giderleri herhangi bir ölçü/uygunluk
kontrölü yapılmadan kabul edilir.
3. SGB II yasası kapsamındaki geçici olarak yapılan yardımlar da gelirin göz önüne alınmasında kolaylıklar
vardır.
İş merkezinin ana sayfasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:
Jobcenter Corona-Infos
Şiddet mağdurları için tavsiyeler
Yalnız kalma" poster kampanyası
Sexualisierte Gewalt ist eine Straftat und oftmals ein Notfall. Auch während der Coronakrise gibt es
Lösungsmöglichkeiten. Holen Sie sich Hilfe. Nähere Infos unter dem folgenden Link:
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Cinsel şiddet bir suçtur ve genellikle acil bir durumdur. Korona krizi döneminde de olası çözümleri var.
Muhtaç kaldıysanız yardım alın. Aşağıdaki bağlantıda daha fazla bilgi alabilirsiniz:
Bleib nicht allein
Aile içi şiddet hallerinde anahtar kelime olarak Maske 19
"Maske 19" anahtar kelimesi aile içi şiddet mağdurlarına yönelik hayata geçirilmiştir. Şiddete maruz kalan
kişiler bu anahtar kelimeyi, doktorlar, eczaneler, klinikler ve ev doktoru yazıhanelerinde söylediklerinde,
aile içinde şiddetten kurtulmanın önlemini alabilirler. Onlara hemen bir sığınak sunulur ve polis
bilgilendirilir.
Aşağıdaki bağlantıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz:
Maske 19

3. 0-6 yaş arası çocukların ebeveynleri için bilgiler
Kreş ve Anaokullarında düzenli açılıp kapanma dönemine geri dönme
17 Ağustos 2020'den itibaren tüm çocuklar kreş ve anaokullarda eskiden olduğu gibi tekrar ziyaret
edebilecekler. Bu, bakım sürelerinin (açılıp kapanma zamanları) yine korona salgını öncesi gibi olduğu
anlamına gelir. Gruplar arasında katı bir ayrım da artık olmayacaktır. Ayrıca günlük bakımdaki çocukların
Maske takmalarına gerek yoktur. Bu yeni düzenlemeler elbette daha fazla enfeksiyonun gelişmesine
bağlıdır.
Wuppertal Bölgesindeki Oyun Alanları
Wuppertal'da 250'den fazla oyun alanı olduğunu biliyor muydunuz? Gençlik dairesi Web sitesinde, oyun
alanlarındaki mevcut kurallar hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz ve ilçeye göre sıralanmış
tüm oyun alanlarını aşağıda hazırlanmış listeden alabilirsiniz.
Spielplätze

4. Okul çağındaki çocukları olan ebeveynler için bilgiler
Sevgili veliler - Wuppertal'daki öğrenciler, veliler ve aileler için önemli bilgiler
Jetzt gehen die Ferien schon langsam wieder zu Ende und die Schule beginnt bald wieder. Nach den
Sommerferien soll an den Schulen wieder der Regelbetrieb als Präsenzunterricht möglich sein. Wie dieser
genau aussehen wird, werden wir wahrscheinlich erst kurz vor Schulbeginn erfahren.
Şimdi tatil yavaş yavaş sona eriyor ve okul yakında yeniden başlayacak. Yaz tatilinden sonra düzenli
derslerin okulda verildiği, öğrenci devamlılığının zorunlu olacağı sözkonusudur. Tüm bunları muhtemelen
okul başlamadan kısa bir süre önce kesin bir şekilde nasıl olacağını öğreneceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan genel bilgiler:
Aktuelle Infos Schulministerium
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Öğrenmek için gerekli linkler
Şimdi okula bir hafta kala okula hazırlık amaçlı veya sadece mantıklı ve ilginç bir zaman geçirmek isteyenler
için birkaç ipucu/öneri:
Okuma, heceleme ve gramatik seviyelerde bulunanlar için farklı dillerde birçok farklı oyun:
Spiele

Geleceği oyun oynarken keşfedebileceğiniz Link:
Zukunftsorientierung

ZDF sanal sınıfı sadece her yaş için çok sayıda öğrenme ve bilgi filmi sunmakla kalmaz (okul öncesi, ilkokul ve
ortaöğretim I ve II), aynı zamanda güvenirliliği olan çok sayıda öğrenme platformuna ders kitabı yayıncıları,
Federal Sivil Eğitim Ajansı Linkler’e vesile olur:
Lern- und Wissensfilme
Bilim, matematik veya teknolojide ne kadar iyiyim? Bu bağlantı altında okul, öğrenci ve velilere profesyonel
profil analizleri, yetenek testleri ve kariyer / çalışma seçim yardımları ile ilgili ö bulunmaktadır:
Berufs- und Studienhilfe

4. Dil, meslek ve iş
"Katılım yönetimi" projesinde genç mülteciler için Önerileri
"Katılım Yönetimi" adlı yeni bir projeyle, 1 Temmuz 2020'dan itibaren, sınırdışının geciçi olarak müsamaha
edilmesi ve ikamet müsaadesi olan 18 ve 27 yaşlarındaki kişiler için kapsamlı danismanlik hizmeti
verilecektir. Genç mültecilerin geleceğine yönelik perspektifler geliştirip, ğitim, iş, dil kursları veya kalifiyeli
eleman olma konusunda onlara, onların katkılarıyla eşlik edilir.
Sınırdışının geciçi olarak müsamaha edildiği veya ikamet müsaadesi belgeniz varsa ve 18 ila 27 yaş
arasındaysanız, 0202 563 2748 (Melisa Lehmann) veya 0202 563 4767 (Jan Hamann) veya sorumlu sosyal
hizmet uzmanı aracılığıyla randevu almak için basşurun. Danışmanlık hizmeti şimdilik sadece bireysel olarak
ve yazılı bir davetiye aracılığıyla veya randevu alma yolu ile verilmektedir.
Teilhabemanagement
Wuppertal'da Çıraklık kursları
Aşağıdaki bağlantı, Wuppertal'daki mevcut çıraklık yapabileceginiz meslek alanlarina genel bir bakış
sunmaktadır.
Azubiyo Ausbildungen
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Bölge Zanaatkarlar odası enformasyonu: Eyaletin Acil Yardım konusu
Corona krizinde acil yardım alan herkes, Kuzey Ren-Westfalya eyaletinden acil yardım fonu döneminde
gerçek likidite gereksinimlerini (gerçekte ne kadar paraya ihtiyaçları olduğunu) belirlemelerini isteyen bir eposta alacaktır. Eyalete en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar bir yanıt verilmelidir. Fazla ödenmis olan
paraların geri ödenmesi zorunludur. Herhangi bir sorun halinde lütfen Corona yardım hattı 0211 8795555'teki bölge Zanaatkarlar odası ile iletişime geçin.
Soforthilfe
Wichtige Hotline-Nummern des Ressorts Zuwanderung und Integration
Çok dilli telefon hattı Belediye entegrasyon merkezi
09:00 – 15:00 saatleri arası
Telefon: 0202 563 4005
Email: integration@stadt.wuppertal.de
Yabancılar dairesi
Telefon: 0202 563 4003
Email: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Ekonomik yardım

Telefon: 0202 563 4343
Email: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Bülteni mi kaırdınız? Aşağıdaki bağlantıyı veya QR kodunu kullanarak daha eski sayıları, diğer
dillerideki yayınları ve bilgileri bulabilirsiniz
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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