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 آخرین اطالعات کرونا 

 Konstanz جدید در منطقهمهاجران  برای 

 
 08.05.2020از تاریخ: 

 

دانیم که این وضعیت دشواری برای لطفاً این اطالعات را با تمام مخاطبان خود در ناحیه به اشتراک بگذارید. ما می
 کنیم.همه است و از شما بابت درک، صبر و حمایتتان در پخش اطالعات حیاتی تشکر می

ما  -در سند سؤاالت متداول  کنیم.در این سند "اطالعات کرونا فعلی " ما شما را از تغییرات و معیارهای فعلی آگاه می 

 ایم.دهواردان جواب داسؤاالت متداول را برای شما تازه اینجادر 

 
 

 وظیفه پوشیدن ماسک: 
 

هنگام خرید و استفاده از وسایل نقلیه عمومی )اتوبوس و مترو( سال  6تمام افراد باالی  27.04.2020از تاریخ  
ساز( یا به عنوان مثال یک ضروری است که دهان و بینی را با یک ماسک )دست ملزم به پوشیدن ماسک هستند.

به چندین زبان مختلف، اطالعات بیشتری در مورد ماسک اجباری  اینجاتوانید درشما می تکه پارچه یا شال بپوشانید.

 بدست آورید.
 
 

 ممنوعیت تماس و قوانین رعایت فاصله:
 

های عمومی، مکان عالوه بر آن، در همچنان به صورت خیلی محدودی مجاز هستند. های شخصی خصوصیارتباط
توانید به صورت دو نفره یا با سایر اشخاص خانه خود حضور داشته باشید. با این حال، از این لحظه به شما فقط می

توانند در مکان مشترک، غیره( مییهاهای مختلف )مثالً دو خانواده، دو نفر از آپارتمانبعد، بار دیگر دو نفر از خانه
 عمومی با یکدیگر مالقات کنند.

 
 ها حفظ شود!همچنان باید در تمام مکان متری 1.5فاصله حداقل  

 
 همچنان ممنوع است. نفر 5با بیش از های شخصی در اتاق هاگردهمایی

 
 

 نگهداری از کودک و تحصیالت:
 

مانند.  بازگشایی تدریجی )پس از تعطیالت عید پنطیکاست( تعطیل باقی می 15.06.2020به صورت کلی تا  مدارس
 مدارس از همین االن آغاز شده است:

   تحصیالت عمومی که در سال جاری یا سال آینده فارغ التحصیل  التحصیلی های فارغکالسدانش آموزان

 ها را خواهند داشت.دوباره اجازه شرکت در کالس 2020مه  4شوند از تاریخ می

   اجازه بازگشت به مدرسه را  04.05.2020از تاریخ  هاهای امتحانی هنرستانکالسدانش آموزان در

 اند.دریافت کرده

 گردند.در ساعات محدود به مدرسه باز می 18.05.2020از تاریخ  ر کالس چهارمکودکان مدارس ابتدایی د 

  تمامی دانش آموزان حداقل به صورت موقت )پس از تعطیالت عید پنطیکاست( 15.06.2020از تاریخ ،

 ها( باید با یادگیری در خانه ترکیب شود.باید به مدرسه بروند. آموزش در مدرسه )حضور در کالس

  های مقطعی نیز داشته باشد.باید درس هادانش آموزان هنرستانبرای  15.06.2020از تاریخ 
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تعطیل خواهند ماند. بعضی کودکان را  15.06.2020تا حداقل تاریخ  (Kitaها و مراکز مراقبت روزانه )مهدکودک

کند. تحویل داد. این مورد تنها برای کودکان کوچکتر و حاضر در کالس هفتم صدق می ضطراریمراقبت اتوان به می

های حیاتی های قانونیشان دارای شغلی بوده که به حفظ زیرساختشود که والدین یا قیماین امتیاز تنها شامل کودکانی می

کار خود را از خانه انجام دهند و حضورشان  توانندکند یا افرادی که نمی)مثالً دکترها، افسران پلیس، غیره( کمک می

 در محل کار ضروری است.

 
توانید از شهرداری محل زندگی و/یا اطالعات بیشتر در مورد مراقبت اضطراری و نحوه ثبت نام کودکتان در آن را می

 مرکز مراقبت روزانه، مهدکودک یا مدرسه فرزندتان بدست آورید.

 
% از کودکان 50( باید برای حداکثر Kitaروزانه در مراکز مراقبت روزانه )، مراقبت 18.05.2020از تاریخ 

 گسترش یابد.

 
های بازی بازگشایی . تصمیم این که در چه زمانی کدام زمینممکن است دوباره باز شوند های بازی عمومیزمین

 شوند بر عهده مسئولین محلی است.می

 
های کشور آلمان، مانند اکثر دانشگاه تعطیل باقی خواهند ماند. 10.05.2020تا تاریخ  هافنی و دانشگاه هایدانشکده

به صورت دیجیتالی در ماه آوریل آغاز شده و تا  HTWG Konstanzو  Konstanzسال تابستانی در دانشگاه نیم
 سال به صورت آنالین ادامه خواهد داشت.انتهای نیم

تواند برای قرض گرفتن نوشتجاتی که پیش از این به صورت آنالین می کتابخانه دانشگاه، 2020مه  14از تاریخ  
با این حال، به عنوان مکانی فیزیکی جهت یادگیری، کتابخانه فعالً بسته باقی  است، بازگشایی شود.سفارش داده شده

 خواهد ماند.
 

رگزار شوند. بسیاری از ب 04.05.2020گیرانه از تاریخ ممکن است طبق مقررات بهداشتی سخت های زباندوره
 04.05.2020ارائه دهندگان به زمان اضافی برای اعمال کردن مقررات نیاز دارند و در نتیجه دقیقاً سر تاریخ 

ها به دانش آموزان خود در مورد شروع مجدد جداگانه هر دوره و مقررات شوند. ارائه دهندگان دورهبازگشایی نمی
 اضافی مربوطه اطالع خواهند داد.

 

 دین:
 

گیرانه قانون حفاظت از شیوع با این حال، اقدامات سخت توانند دوباره بازگشایی شوند.می هامساجد، کلیساها و کنیسه
عفونت، همچون رعایت کردن حداقل فاصله و عدم سرود خوانی اعمال خواهند شد. تصمیم بازگشایی یا اعمال قوانین 

 باشد.تر بر عهده هر کلیسا میگیرانهسخت
 
 
 
 
 
 
 

 جابجایی و مسافرت:
 

. بسیاری از مرزهای اروپایی همچنان بسته هستند. خودداری شود دید و بازدید و مسافرتباید تا حد امکان از 
بسته هستند. وزارت خارجه فدرال هشدار خود علیه  17.03.2020مرزهای خارجی اروپا )حوزه شنگن( از تاریخ 

 ژوئن تمدید کرده است. 14تاریخ المللی را تا حداقل سفرهای بین
 

توانید اطالعات بیشتری در شما می خدمات مترو و اتوبوس همچنان تا حدی محدود هستند. حمل و نقل عمومی:

 بدست آورید. Stadtwerke Konstanzو  VHBهای وبسایت
 
 

 خرید، زندگی روزانه و اوقات فراغت: 
 

ها ها و قوانین رعایت فاصله باید در آن. ماسکدوباره اجازه بازگشایی دارند هاتمام فروشگاهاز این تاریخ به بعد 
 ده شوند.مشاه

https://www.vhb-info.de/
https://www.stadtwerke-konstanz.de/unternehmen/coronavirus/


 
   های خود را بازگشایی کنند.ای سالنگیرانهتوانند تحت شرایط سختنیز می های مراقبت از پاها و سالنآرایشگاه

 
 آغاز کنند. 11.05.2020ای کار خود را از تاریخ گیرانهتوانند تحت شرایط سختمی های تعلیم رانندگیآموزشگاه

 
 06.05.2020توانند از تاریخ می ها و یادبودهاها، گالریها، نمایشگاهموزههای گیاه شناسی، ها، باغباغ وحش

 بازگشایی شوند.
 
 

 مسئولین و خدمات اجتماعی:
 

 (Landratsamtها در دفتر منطقه )قرار مالقات
پذیر است. قرار امکانتمام دفاتر و دفتر منطقه باز می مانند. با این حال، ورود به ساختمان تنها با تعیین قرار مالقات 

توان با تلفن یا ایمیل با دفاتر تماس شوند. میها به مسائل مهم که نیازمند بازدید شخصی هستند محدود میمالقات
 گرفت.

 
 متری باید حفظ شود. 1.5های شخصی در دفاتر، استفاده از ماسک اجباری است و حداقل فاصله برای قرار مالقات 

 
 محل اقامت مشترکممنوعیت در ورود به 

روی تمام بازدید کنندگان بسته  15.06.2020های اقامت مشترک در منطقه تا تاریخ جهت محافظت از ساکنین، محل
ها را دارند. قصور کنند و کارکنان دفتر منطقه اجازه دسترسی به آنخواهند ماند. تنها ساکنینی که در آنجا زندگی می

 ازات روبرو خواهد شد.در پیروی از ممنوعیت ورود، با مج
 
 
 
 
 
 

 مزایای اجتماعی
 

 سازی( / دفتر مهاجرت و یکپارچهLandratsamtدفتر منطقه )

هایی را با دپارتمان خدمات دفتر مهاجرت و توان برای مشکالت جدی و به وسیله مقدمات قبلی، قرار مالقاتمی

همچنین  یق ایمیل یا تلفن با مدیر خود تماس بگیرید.سازی ترتیب داد. اگر هرگونه سؤالی دارید، لطفاً از طریکپارچه

 ارسال کرد. leistungen@LRAKN.de-amiتوان اسناد مهم را به می

 
 Konstanz:مرکز کاریابی منطقه 

شود. به دلیل لغو شدن قرارها منتقل میتمام قرارهای ایجاد شده پیش از کرونا لغو گشته است. پول به صورت طبیعی  

 ضرری اعمال نخواهد شد.

 
اید و به همین دلیل برای اولین بار از مرکز کاریابی پول دریافت به رسمیت شناخته شده BAMFاگر شما توسط 

کنید، الزم نیست حضوری به مرکز کاریابی بیایید. شما به صورت خودکار از ماه آینده از مرکز کاریابی پول می

 دریافت خواهید کرد.

 
landkreis-jobcenter-میل یا آدرس ای 0-36336 07531توانید مثل همیشه از طریق می 

ge.de-konstanz@jobcenter .توانید به در موارد اضطراری، شما همچنین می با مرکز کاریابی تماس بگیرید

 س بگیرید.تما Constanceبا مرکز کاریابی منطقه  800-36336 07531وسیله خط مستقیم 

 
 (:Arbeitsagenturآژانس اشتغال )

اند. شما به دلیل لغو شدن قرارها ها متوقف شدهاند و فعالً ضرب االجلتمام قرارهای ایجاد شده پیش از کرونا لغو گشته 

 متحمل ضرر نخواهید شد.

 
 تماس گرفت. Arbeitsagenturبا  700 585 - 07531توان با استفاده از خط مستقیم می 
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 مشاوره اجتماعی و پشتیبانی:
 

 مشاوره اجتماعی برای پناهندگان و مهاجران 
سازی و های اقامت مشترک، مدیریت یکپارچهتوان به وسیله تلفن و ایمیل با خدمات اجتماعی در اسکان محلهنوز می

تلفن، مشاورات  ای مهاجرت تماس گرفت. در موارد اضطراری و پس از هماهنگی قبلی به وسیلهمراکز مشاوره
 پذیر هستند.شخصی نیز امکان

 
 (Jugendamtخط مستقیم دفتر رفاه جوانان ) 

مشاوره ساعتی به وسیله تلفن آزاد را به  Jugendamtوضعیت فعلی چالش بزرگی برای بسیاری از والدین است.  
های آموزشی و کمک 3311- ای 3211-800 07531 توانند با تماس با شمارهدهد. والدین میوالدین پیشنهاد می

 مشاوره دریافت کنند.
 16تا  14ها از ها و پنجشنبهشنبه، سه12تا  10ها از ساعت ها و جمعهها، چهارشنبهساعات مشاوره در دوشنبه 

 باشد.می
 

 ذهنی رسانی برای استرسخط مستقیم کمک
مشاوره تلفنی موقت برای حمایت از پناهندگانی که  Konstanz. و دانشگاه vivo international e.Vسازمان 

خوابی، مستأصلی بوده یا به صورت دیگری دارای فشار ریختگی، ناگزیری، ناراحتی، طرد شدگی، بیاحساس بهم
در این رابطه اطالعات بیشتری بدست  اینجاتوانید از شما می دهد.روحی روانی در این دوران سخت هستند، ارائه می

 آورید.
 

برای دریافت  12تا  9از دوشنبه تا جمعه در ساعات  883207 07531توانند از طریق تلفن اشخاص تحت تأثیر می
 کمک تماس بگیرند.

 
 خط مستقیم قانون کار 

مه مشاوره تلفنی چند زبانه در رابطه با موضوع کرونا و  30" حداقل تا تاریخ Faire Integrationمشاوره " مرکز
های عربی، دری، تیگرایی، ترکی، روسی، اسپانیایی، ژاپنی، انگلیسی و قانون کار ارائه خواهد داد. مشاوره به زبان

 اینجاهای مربوطه به یشتر و بدست آوردن شماره تلفنتوانید جهت کسب اطالعات بشود. شما میآلمانی ارائه می

 .مراجعه کنید 
 
 

 های دکتر، مراقبت پزشکی و اطالعات در مورد کرونا:ویزیت
 

 های دکتر و داروهاویزیت

های سرماخوردگی دارید، هنوز نباید بدون اعالم قبلی پیش دکتر خانواده خود بروید. الزامی است که شما پیش اگر نشانه

اگر نیازمند داروی تجویزی )مثالً انسولین( هستید، با مطب دکتر خانواده  تماس تلفنی بگیرید.از آن با مطب دکتر خود 

 ها درخواست نسخه کنید.ید که آیا به داشتن مقدار بیشتری از دارو نیاز دارید و از آنخود مشورت کن

 
 خط مستقیم کرونا

Landratsamt Konstanz  خط تماس مستقیمی برای شهروندانی که دنبال مشاوره در رابطه با ویروس کرونا

به وسیله شماره تلفن  14تا  8ها از و شنبه 18تا  8هستند، ایجاد کرده است. این خط از دوشنبه تا جمعه بین ساعات 

 قابل دسترسی است. 800-7777 07531
 

 رفتار در موارد مشکوک
    پیدا کرد. اینجاای درباره رفتار در موارد مشکوک در توان اطالعات چند زبانهمی

 
 اطالعات چند زبانه بیشتر در مورد کرونا

 

 سازی: دپارتمان یکپارچه -

https://www.lrakn.de/integration,Lde/mehrsprachige+informationen+zu+corona 

 سازی: عضو کمیسیون فدرال یکپارچه  -

und-de/amt-https://www.integrationsbeauftragte.de/ib- صفحه اصلی:

coronavirus-zum-person/informationen 
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 https://www.instagram.com/p/B9zdqEcKUvW/اینستاگرام:  

 https://twitter.com/IntegrationBund/status/1239595687907594249h توییتر: 

https://www.instagram.com/p/B9zdqEcKUvW/
https://twitter.com/IntegrationBund/status/1239595687907594249

