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Ressort Aktuell
النشرة رقم١٧ :
النشرة اإلخبارية لقسم الهجرة واالندماج في مدينة فوبرتال

القراء األعزاء:
انتهت العطلة الصيفية وعاد العديد من سكان فوبرتال من رحالتهم  ،وبدأت المدرسة من جديد .لذلك وعلى الرغم من أن الكثير
أصبح اعتياديا ً مرة أخرى  ،إال أنه ال يزال علينا جميعًا االلتزام بالتدابير المتخذة بما يخص وباء كورونا .خاصة وأن أعداد
المصابين حاليًا تتزايد أيضًا مرة أخرى في فوبرتال
لذا كونوا حذرين واعتنوا بأنفسكم وبمن حولكم.

 .1معلومات عامة
واجب ارتداء القناع الواقي في وسائل النقل العام المحلية
سيتعين من اآلن فصاعدًا على كل من يستخدم وسائل النقل العام (حافلة  ،قطار  ،القطار المعلق) بدون قناع أن يدفع غرامة قدرها
 ١٥٠يورو (غرامة) .باإلضافة إلى ذلك  ،يتعين على الراكب المخالف النزول على الفور في المحطة التالية.
سيتم تمديد قانون الحماية من كورونا لوالية شمال الراين  -وستفاليا حتى  ٣١آب ٢٠٢٠
Weitere und ergänzende Infos

واجب إجراء اختبار كورونا عند العودة من مناطق الوباء
يمكن ألي شخص يدخل ألمانيا أن يخضع لفحص فيروس كورونا مجا ًنا خالل  ٧٢ساعة .أولئك الذين يصلون من مناطق الخطر
ملزمون بإجراء اختبار كورونا .بدالً من ذلك  ،يمكن لهم إرسال نتيجة اختبار سلبية  ،والتي يجب أال تكون أقدم من  ٤٨ساعة.
عند عدم توفر نتيجة اختبار سلبية  ،يجب على المسافرين من مناطق الخطر الدخول في الحجر الصحي .ويجب على العائدين من
مناطق الخطر إبالغ دائرة الصحة بكل األحوال.
Bundesgesundheitsministerium
Aktuelle Informationen für Reisende
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كورونا :العمل والمال  -ملخص
فيما يلي أهم المعلومات عن الوضع الحالي:
 -١الحماية من الفصل من العمل تنطبق أيضًا أثناء وباء كورونا .إذا كان صاحب العمل قد طلب ما يسمى بالعمل لوقت قصير ،
شهرا .يمكن أن تصل إلى  %٨٧من فقدان المعاش .تقدم
فيمكنك الحصول على بدل العمل قصير المدة لمدة تصل إلى اثني عشر
ً
وزارة العمل والشؤون االجتماعية االتحادية معلومات متعددة اللغات حول قضايا قانون العمل:
Informationen zu arbeitsrechtlichen Fragen

 -٢معلومات متعدد ة اللغات عن المساعدة الطارئة للشركات الصغيرة واألشخاص العاملين لحسابهم الخاص والمشورة للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة الحجم واألشخاص العاملين لحسابهم الخاص متاحة على الموقع اإللكتروني لمفوضية التكامل للحكومة
االتحادية:
Informationen zur Soforthilfe

 -٣الدعم المالي للعائالت هي كاآلتي :العالوة المالية الطارئة للطفل  ،مكافأة الطفل لمرة واحدة  ٣٠٠يورو لكل طفل  ،ومساعدة
الوالدين لمن يرعون أطفالهم بدون شريك .مزيد من المعلومات من الوزارة االتحادية لشؤون األسرة:
Informationen zum Kindergeldbonus
Weitere Informationen

 -٤هناك أيضًا دعم للشركات  ،بغض النظر عن حجمها .و هناك قروض أو منح أو إعفاءات ضريبية .جميع المعلومات عن ذلك
من الوزارة االتحادية للشؤون االقتصادية و الطاقة
Informationen zur Unterstützung

 -٥إذا كنت مستأجرا ً  ،فال يجوز أن يتم إنهاء عقد إيجار مكان السكن من قبل المالك إذا كان هناك تأخير في دفع قسط اإليجار
الشهري بسبب وباء كورونا .لكن عليك دفع اإليجار الحقًا
Informationen zum Kündigungsschutz

 -٦يمكن للطلبة الجامعيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المال التقدم بطلب للحصول على منحة من مكتب شؤون الطلبة ،تصل
إلى  ٥٠٠يورو لمدة ثالثة أشهر .باإلضافة إلى وجود قرض طالبي ويمكن للطالب األجانب التقدم عليه:
Überbr1ückungshilfe für Studierende

2

 .2معلومات للمهاجرين والالجئين واألسر (الجدد)
معلومات مهمة حول كيفية االتصال بمكتب الهجرة وقسم االندماج

يمكن الوصول إلى فريق الالجئين واالندماج وكذلك سلطات الهجرة عبر أرقام هواتفهم العادية ورسائل البريد اإللكتروني .تم
اآلن إيقاف تشغيل الخطوط الساخنة للطوارئ ورسائل البريد اإللكتروني وبالتالي لم تعد متوفرة.
لم يعد يتم تنفيذ جميع خدمات مكتب الهجرة في تاريخ يمكن اختياره بحرية .تم إيقاف تشغيل نظام المواعيد المتاح سابقًا وتم إلغاء
المواعيد التي تم تحديدها مسبقاً.
يمكن العثور على أوقات الدوام وإمكانية التواصل في الروابط التالية:
Erreichbarkeit Ausländerbehörde
Erreichbarkeit Fachbereich Integration

 .3معلومات آلباء األطفال ما بين عمر  0و  6سنة
معلومات مهمة للعائالت في فوبرتال

تتم الرعاية في مركز الرعاية النهارية(الحضانة) مرة أخرى كما كان في النطاق الطبيعي .يرجى معرفة تدابير كورونا المطبقة
في مركز الرعاية النهارية(الحضانة) لطفلك .من المهم أن تتم مراقبة األطفال الذين يعانون من أعراض البرد مثل سيالن األنف
في المنزل لمدة  ٢٤ساعة وال يُسمح لهم بالذهاب إلى الرعاية .إذا لم تكن هناك أعراض أخرى مثل السعال أو الحمى أو الصداع
فيمكن لألطفال الذهاب إلى مركز الرعاية النهارية(الحضانة)
فيديو توضيحي لقواعد كورونا
حتى يتمكن جميع األطفال من بدء الرعاية النهارية الجديدة(الحضانة) والسنة الدراسية بأمان وبشكل جيد  ،يتم شرح أهم قواعد
السلوك الخاصة بكورونا مرة أخرى بطريقة مناسبة للطفل:
Wilma und Wilhelm

 .4معلومات لآلباء الذين لديهم أطفال في سن المدرسة

أعزائنا أولياء األمور  -معلومات مهمة للطالب وأولياء األمور والعائالت في فوبرتال
كبيرا .ال تزال الدروس في المدارس تتميز بقواعد مسافة األمان وواجب
تغييرا
بدأت المدرسة مجددا ً وبالنسبة للكثيرين يعتبر هذا
ً
ً
وضع القناع الواقي وقواعد النظافة المهمة ،و التي يجب االلتزام بها بدقة.
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الرجاء إخبار األطفال أن يعتنون بأنفسهم وباآلخرين وأن يلتزموا بهذه القواعد  ،ألنها ضرورية لكي تبقى المدارس مفتوحة.
في المدرسة االبتدائية :يلزم ارتداء القناع الواقي في مبنى المدرسة وفي غرفة الصف ،أما عند وصولهم إلى المقعد المخصص
فيُسمح لهم بخلع القناع.
في المدرسة الثانوية بد ًءا من الصف الخامس :يتم تطبيق واجب وضع القناع في مبنى المدرسة وفي غرفة الصف .ويتم االحتفاظ
بوضع القناع أثناء أوقات الدرس واالستراحة أيضاً.
يرجى الرجوع إلى الصفحة الرئيسية لمدرسة طفلك أو إلى مدرس الصف للحصول على معلومات حول المزيد من التدابير الوقائية:
نظرة عامة على واجب وضع القناع الواقي في المدارس متوفرة ع قناة (في دي آر فور يو) باللغتين األلمانية والعربية:
Maskenpflicht an Schulen

معلومات عامة حالية من وزارة التربية والتعليم وعن موضوع المدارس وكورونا:
Schulministerium
Schule und Corona

 .5اللغة والمهنة والعمل
تقديم المشورة لدورات تعلم اللغة األلمانية واالندماج في سوق العمل:
يواصل فريق االستشارة في دورة اللغة األلمانية وفريق االندماج في سوق العمل تقديم المشورة فقط عن طريق دعوة مسبقة.
ويستمر كالسابق تطبيق تدابير الحماية من كورونا .لذا يرجى دائما الحضور وجلب ورقة الدعوة وقناع الفم واألنف الواقي ،يمكننا
الترتيب للحصول على مترجم للغة شفهيا ً على الهاتف إذا لزم األمر.
البرنامج االتحادي" :التدريب المهني اآلمن"
ال ينبغي أن تصبح أزمة كورونا أزمة للمستقبل المهني وتدريب الشباب.
من خالل البرنامج الفيدرالي "التدريب المهني اآلمن"  ،تدعم الحكومة الفيدرالية الشركات التي تقدم التدريب
Informationen zum Bundesprogramm

هل فاتتكم النشرات السابقة ؟ للوصول للمعلومات والنشرات السابقة واللغات األخرى:
ليس عليك سوى النقر على الرابط المعني أو مسح رمز االستجابة السريعة( كيو آر) :
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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