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Bölümden Güncel Haberler
Sayı 17
Göç ve Entegrasyon Bölümünün Bülteni

Sevgili okuyucular,
yaz tatili sona erdi, birçok Wuppertal sakini tatil gezilerinden döndü ve okullar açıldı. Güncel yaşam tekrar
normalleşse de, hepimizin pandemi düzenlemelerine uymak zorunda olduğu hala geçerlidir. Özellikle
enfekte olanların sayısı Wuppertal'da da yeniden arttığı için.
Bu yüzden dikkatli olun ve kendinize ve çevrenizdekilere iyi bakın.

1. Genel Bilgiler
Yerel toplu taşıma araçlarında maske gereksinimi
Bundan böyle, maskesiz toplu taşıma (otobüs, tren, asma demiryolu) kullanan herkes 150 € (para cezası)
ödemek zorunda kalacak. Ayrıca bu yolcuların bir sonraki durakta hemen inmesi gerekiyor.
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nin Corona Koruma Yönetmeliği 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatılacak.
Weitere und ergänzende Infos

Riskli bölgelerden gelen herkes için zorunlu test
Almanya'ya giriş yapan herkes 72 saat içinde ücretsiz olarak corona virüsü testine girebilir. Riskli
bölgelerden gelenler korona testi yaptırmak zorundadır. Alternatif olarak, ülkeye giriş yapan kişiler, 48
saatten daha eski olmaması gereken negatif bir test sonucu sunabilirler. Negatif test sonucu olmadığı
sürece, riskli bölgelerden gelen yolcular karantinaya alınacaktır. Riskli bölgelerden geri dönenlerin her
durumda sağlık departmanına baş vurması gerekir.
Bundesgesundheitsministerium
Aktuelle Informationen für Reisende
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Corona: İş ve Para - Özet
İş konusunda mevcut durumla ilgili en önemli bilgiler:
1. Görevden alınmaya karşı koruma, korona salgını sırasında da geçerlidir. İşvereniniz kısa süreli iş emri
verdiyse, on iki aya kadar kısa çalışma ödeneği alabilirsiniz. Bu ödeme kazanç kaybınızın% 87'sine kadar
çıkabilir. Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, iş hukuku konularında çok dilli bilgiler sağlar:
Informationen zu arbeitsrechtlichen Fragen
2. Küçük işletmeler ve serbest meslek sahipleri için acil yardım konusunda çok dilli bilgiler ve küçük ve orta
ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ve serbest meslek sahipleri için tavsiyeler Federal Hükümetin Entegrasyon
Komiseri'nin web sitesinde bulunur.
Informationen zur Soforthilfe
3. Aileler için mali destek vardır: acil çocuk parası, çocuk başına bir defalık 300 Euro çocuk ikramiyesi ve
tek başına çocuk yetiştirenler için yardım. Federal Aile İşleri Bakanlığı'ndan daha fazla bilgi:
Informationen zum Kindergeldbonus
Weitere Informationen
4. Ne kadar büyük olursa olsun şirketler için de destek var. Krediler, hibeler veya vergi indirimleri var.
Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanlığı'ndan bu konudaki tüm bilgiler.
Informationen zur Unterstützung
5. Kiracı iseniz, korona salgını nedeniyle kira ödemelerinde gecikme olursa fesih edilmeyebilirsiniz. Ama
kirayı daha sonra ödemek zorundasın.
Informationen zum Kündigungsschutz
6. Acil mali ihtiyaç içinde olan öğrenciler, Studierendenwerk'te burs başvurusunda bulunabilirler, üç ay için
500 euro´ ya kadar. Artık yabancı öğrenciler için de KfW öğrenci kredisi var.
Überbrückungshilfe für Studierende
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2. (Yeni) göçmenler, mülteciler ve aileler için bilgiler
Göçmenlik bürosu ve entegrasyon departmanı ile nasıl iletişime geçileceğine dair önemli bilgiler
Mülteci ve entegrasyon ekibinin yanı sıra göçmenlik yetkililerine normal telefon numaraları ve e-postaları
aracılığıyla ulaşılabilir. Acil yardım hatları ve e-postalar artık kapalıdır ve bu nedenle artık kullanılamaz.
Göçmenlik bürosu tarafından sağlanan tüm hizmetler artık serbestçe seçilebilen bir tarihte yerine
getirilmemektedir. Daha önceki randevu sistemi kapatılmış ve daha önceden yapılmış olan randevular iptal
edilmiştir.
Düzenli kullanılabilirlik aşağıdaki bağlantılarda.
Erreichbarkeit Ausländerbehörde
Erreichbarkeit Fachbereich Integration

3. 0-6 Yaş Arası Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Wuppertal'daki aileler için önemli bilgiler
Kreşteki bakım normal kapsamda gerçekleşir. Lütfen çocuğunuzun gündüz bakım merkezinde hangi
düzenlemelerin geçerli olduğunu öğrenin. Burun akıntısı gibi soğuk algınlığı semptomları olan çocukların 24
saat evde gözlemlenmesi ve bakıma gitmelerine izin verilmemesi önemlidir. Öksürük, ateş veya baş ağrısı
gibi başka semptomlar yoksa çocuklar kreşe gidebilir.

Korona kuralları için açıklayıcı video
Tüm çocukların yeni kreşe ve okul yılına güvenli bir şekilde başlayabilmesi için, Corona için en önemli
davranış kuralları çocuklara uygun bir şekilde tekrar açıklanmıştır:
Wilma und Wilhelm

4. Okul Çağındaki Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Sevgili Veliler - Wuppertal'deki öğrenciler, veliler ve aileler için önemli bilgiler
Okul yeniden başladı ve çoğu kişi için bu büyük bir değişiklik. Okullardaki sınıflarda hala mesafe kuralları,
maske gereksinimleri ve kesinlikle uyulması gereken önemli hijyen kuralları geçerlidir.
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Lütfen çocuklarınız ile konuşun, kendilerine ve başkalarına dikkat etmeleri ve bu kurallara uymaları
önemlidir, bu derslerin okullarda yapılması için gereklidir.
lkokulda okul binasında maske takmak zorunludur. Sınıfta, yerlerin vardıklarında çocukların maskeyi
çıkarmalarına izin verilir.
Ortaokulda, 5. sınıftan itibaren, maske gereksinimi okul binasında ve sınıfta geçerlidir. Maske ders ve
molalarda takılı kalır.
Daha fazla önlem ve bilgi için lütfen çocuğunuzun okulunun ana sayfasına veya sınıf öğretmenine baş vurun.
Okullarda maske gereksinimine genel bir bakış WDR for you´da Almanca ve Arapça olarak bulunmaktadır:
Maskenpflicht an Schulen
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve okullar ve Corona konusunda genel güncel bilgiler:
Schulministerium
Schule und Corona

5. Dil, Meslek ve İş
Dil kursu danışmanlığı ve işgücü piyasası entegrasyonu
Dil kursu danışmanlığı ve işgücü piyasası entegrasyon ekibi sadece randevu ile tavsiyelerde bulunmaya
devam eder. Korona koruyucu önlemler uygulanmaya devam ediyor. Bu yüzden lütfen randevuya daima
davetiniz ve ağız ve burun maskesi ile ve yalnız gelin. Gerekirse, telefonda bir tercüman ayarlayabiliriz.

Federal program " Meslek eğitimi yeri bulmak“
Corona krizi, gençlerin mesleki geleceği ve eğitimi için bir krize dönüşmemelidir. Bu nedenle federal
hükümet "Meslek eğitimi yeri bulmak" federal programıyla, eğitim veren şirketleri desteklemektedir.
Informationen zum Bundesprogramm

Bülteni mi kaçırdınız? Aşağıdaki bağlantıyı veya QR kodunu kullanarak daha önceki sayıları, diğer
dilleri ve bilgileri bulabilirsiniz:
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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