إدارة شورى منطقة كونستانس
مكتب الهجرة واالندماج

ورقة معلومات استرشادية بلغا ٍ
ت متعددة عن كورونا للمهاجرين الجدد
يرجى مشاركة المعلومات مع جميع جهات االتصال الخاصة بك في المقاطعة .نحن نعلم أنه وضع صعب للجميع ونشكرك
على تفهمك وهدوئك واهتمامك بمصلحتك.
اعتبارا من 2020/11/30 – 2020/11/02
تسري اللوائح
ً
المدارس ورياض األطفال ال تزال مفتوحة .في المدارس ،من الصف الخامس فصاعدًا ،يجب على الطالب ارتداء قناع في
فناء المدرسة ومبنى المدرسة .وكذلك في غرف التدريس.
دورات اللغة والعروض التعليمية األخرى ال تزال تقام حاليًا مع االلتزام بتعليمات النظافة.
المساجد والكنائس والمعابد اليهودية ال تزال مفتوحة.
االتصاالت الشخصية الخاصة يجب تقليلها .حافظ على مسافة أمان ال تقل عن  1.5متر بعيدًا عن األشخاص اآلخرين .إذا
كنت تعيش في سكن مشترك ،فيجب أن يكون االتصال باألشخاص خارج غرفتك على بعد  1.5متر على األقل.
المجموعات :البقاء في األماكن العامة يكون مع أفراد من عائلتك وعائلة أخرى فقط .يمنع التجمع ألكثر من  10أشخاص
سوا ًء في األماكن العامة أو الخاصة .ممنوع احتفال الناس في مجموعات ،ومن يخالف هذا القرار تنتظره الغرامة.
يلزم ارتداء الكمامة أقنعة في مناطق المشاة إذا تعذر الحفاظ على مسافة أمان ال تقل عن  1.5متر بعيدًا عن األشخاص
اآلخرين.
الزيارات والرحالت يجب أال تتم إال في الحاالت شديدة اإللحاح فقط ،وهذا ينطبق على داخل ألمانيا وخارجها.
وسائل المواصالت العامة :تعمل وسائل المواصالت العامة حاليًا بشكل طبيعي تما ًما .يجب ارتداء الكمامة ،وفي أماكن
االنتظار أيضًا .المعلومات الحالية:
https://www.stadtwerke-konstanz.de/unternehmen/coronavirus/
/

التسوق :هناك ما يكفي من المواد الغذائية .ستبقى جميع محالت السوبر ماركت والصيدليات والبنوك ومحطات الوقود
ومكتب البريد مفتوحة .إذا كنت ال تعرف أي شخص يمكنه إحضار الطعام لك إذا كنت مريضًا ،فمن األجدى شراء كمية
صغيرة من المواد الغذائية كمخزون تكفي لمدة  14يو ًما.
المطاعم /النوادي/الحانات مغلقة حاليًا .غالبًا ما توجد عروض لتوصيل الطعام.
زيارات الطبيب واألدوية :يجب االتصال لتحديد موعد قبل زيارة الطبيب .إذا كنت بحاجة إلى دواء بوصفة طبية (مثل
األنسولين) ،فاستشر طبيبك لمعرفة إذا كنت بحاجة إلى تخزين الدواء واطلب منه الوصفات الطبية المناسبة لذلك.
ال تزال العالجات الطبية من قبل أخصائي العالج الطبيعي واألرجونومي وعالج النطق ممكنة.

إدارة شورى المنطقة
ال تتم الزيارات الشخصية إال بموعد تم االتفاق عليه مسبقًا .يمكن الوصول إلى مكاتب تقديم الخدمة عن طريق الهاتف
والبريد اإللكتروني .قامت إدارة شورى المنطقة بتخصيص خط ساخن لجميع األسئلة المتعلقة بفيروس كورونا :من االثنين
ظهرا على رقم
إلى الجمعة من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  5مسا ًء ،وفي أيام السبت من الساعة  8صبا ًحا حتى 12
ً
.7777-800 07531

اغالق السكن المشترك
أماكن السكن المشتركة في المقاطعة مغلقة أمام جميع الزوار .فقط السكان الذين يعيشون هناك وموظفو إدارة شورى
المنطقة هناك واألشخاص الذين لديهم تصريح استثنائي يمكنهم دخولها .في الوقت الحالي ،ستستمر العروض المشتركة في
االلتزام بمفاهيم النظافة.
اإلعانات االجتماعية
-

-

-

إدارة شورى المنطقة :يجب تحديد المواعيد عن طريق الهاتف .إذا كان لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال بالموظفة المختصة
المعنية عن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف .يمكن أيضًا إرسال المستندات المهمة إلى البريد اإللكتروني ami-
leistungen@LRAKN.de .
مركز التوظيف :إذا لزم األمر ،يجب تحديد المواعيد عبر الهاتف .يتم تحويل األموال كالمعتاد تما ًما .إذا حصلتَ على
اعتراف من المكتب االتحادى للهجرة وشؤون الالجئين ولهذا السبب تلقيتَ أمواالً من مركز التوظيف ألول مرة ،فال داعي
اعتبارا من الشهر التالي ،ستتلقى األموال تلقائيًا من مركز التوظيف.
للحضور إلى مركز التوظيف.
ً
وكالة التوظيف :تم إلغاء جميع المواعيد .يرجى االتصال فقط في حالة الطوارئ.

تطبيق Corona-Warn
يوصى بشدة باستخدام تطبيق .Corona-Warn
شخص مصاب .كلما زاد
باستخدام التطبيق ،يمكن إبالغك بشكل مجهول الهوية وبسرعة عندما تكون متواجدًا بالقرب من
ٍ
عدد األشخاص الذين يستخدمون تطبيق  ،Corona-Warnيمكن كسر سالسل العدوى في المستقبل بشك ٍل أسرع.
يمكن تنزيل التطبيق مجانًا من  App Storeو .Google Play
ت بلغا ٍ
معلوما ٍ
ت متعددة عن كورونا:
 الصفحة الرئيسيةhttps://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und- :person/informationen-zum-coronavirus
 إنستجرامhttps://www.instagram.com/p/B9zdqEcKUvW/ : تويترhttps://twitter.com/IntegrationBund/status/1239595687907594249 :يرجى أيضًا االستعالم بنفسك بانتظام عن آخر تطورات وباء كورونا عبر التلفزيون أو الراديو أو عبر اإلنترنت.
إصدار2020/11/02 :

