
 

 

Sevgili Solingenliler, 

Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla Belediye binası, Vatandaşlık İşleri 

Daireleri, İş ve İşçi Bulma Merkezleri ve Fen İşleri de dahil olmak üzere belediye 

yönetimleri şu anda kapalı bulunmaktadır. Şube ve dairelere ulaşılabilirlik telefon 

numaraları ve E-Mail adresleri ile temin edilmiştir. 

 

Belediye Entegrasyon Merkezi (Kommunales Integrationszentrum) 
Telefon: 0212/290 2225 
E-Mail: integration@solingen.de 
 
Solingen Koronavirüs Soru, Bilgi ve Danışma Hattı 
Telefon: 0212 / 290-2020 
Pazartesi – Cuma 
07:00 - 19:00 
Cumartesi, Cuma 
08:00 - 18:00 
 
Yabancılar ve Entegrasyon Dairesi 
Telefon: 0212 / 290 2289  
E-Mail: ala@solingen.de 
 
Solingen Sosyal Hizmetleri (Stadtdienst Solingen) - Mülteciler için destek 
Telefon: 0212 / 290 5254 und 0212 / 290 5479  
E-Mail: fluechtlinge@solingen.de   
 
Sosyal yardım örgütlerinin acil durum telefonu 
Solingen'deki sosyal yardım örgütleri tarafından, yalnız yaşayan ve korona krizinde 
yardıma muhtaç insanlar için bir acil durum telefonu düzenlendi. 
0212 / 8807 3299 
 
Coppelstift: Krizdeki aileler için acil durum telefonu 
Telefon: 0212 / 231348-11 
Pazartesi - Cuma 
08:00 - 12:00 
E-Mail: coppelstift@solingen.de 
 

Coppelstift: Hamilelik Danışmanlığı 
Telefon: 0212/231348-10 
Pazartesi - Cuma 
09:00 - 15:00 
E-Mail: coppelstift@solingen.de 
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Belediye, dijital olarak canlı görüşme imkanı sunuyor 

Korona krizi birçok soru, kaygı ve zorluğu beraberinde getirdi. Belediye yönetimi bu 

noktada, Solingenlilerin direkt olarak görevlilere ulaşabileceği bir formata büyük ihtiyac 

duyulduğunu gördü. Bu sebeple belediye, "Söz sahibi ol!" isimli vatandaşla iletişim 

konseptini büyütüyor: Dijital görüşmeler 30 Mart Pazartesi yayına geçti ve düzensiz 

aralıklarla yayınlanmaktadır. 

İlgilenenler, Facebook ve Youtube sosyal medya kanalları aracılığı ile canlı yayınlara 

katılabilirler. Bunun için saat 17:30 ile 18:30 arasında aşağıdaki linkleri takip etmelisiniz: 

www.facebook.com/oberbürgermeistertimkurzbach   

www.facebook.com/klingenstadtsolingen/  

www.youtube.com/c/OberbürgermeisterTimKurzbach  

Çalışanlardan oluşan bir ekip tarafından, dijital canlı yayın esnasında düzenli bir yayın 

akışı sağlamak amacıyla, soru ve konular bir araya getirilerek moderatöre iletilmektedir. 

Konularla muhatap olan çalışanlar video aracılığı ile bağlanabilmekteler. Ayrıca işaret dili 

için de tercüme yapılmaktadır. 

Soru ve konular şu andan itibaren E-Mail aracılığıyla belediyeye gönderilebilir. Bu şekilde 

sizinle ilgilenilecektir. 

servicefuersolingen@solingen.de  

 

Solingen Dayanışması: Yalnız değiliz! 

Birçok insan, firma ve kuruluş farklı günlük durumlar için yardım ve desteklerini sunuyor 

- ya da sadece biraz eğlenmek ve kafa dağıtmak için: Solingen dayanışması! 

https://www.solingen.de/de/inhalt/solingen-solidarisch-wir-tun-etwas-fuereinander/  

 

Otonom göçmen organizasyonları ve birliklerle dijital konferans: 

Dijital iletişim yöntemlerine geçişin bir parçası olarak bütün Solingen'deki bütün otonom 

göçmen organizasyonları ve derneklerinin temsilcileri, özellikle koronavirüs ile ilgili 

konuları ortaya koyabilmek adına, 02.04 tarihli "Diyalogta kalıyoruz!" isimli bir proje 

konferansına davet edildi. Bu noktada hakim ihtiyaçlar belirtilecek ve çözümler 

bulunacaktır. Bu yöntem, iletişim ve Solingen'de yaşayan göçmen kökenli insanlar 
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arasında bilgi alışverişinin iyileştirilmesini destekleyecektir ve perspektif olarak 

sürdürülmelidir. Buna ek olarak, güncel olarak mevcut olmayan iletişim bilgi ağlarının 

dijital olarak canlandırılabilmesi adına, otonom göçmen organizasyonlarının Solingen 

Demokrasi Ortaklığı çerçevesinde, yıllık video konferans yazılım lisanslarına başvurup 

başvuramayacağı incelenmektedir. Bu şekilde, yeni koşullar altında dahi sivil toplum 

katılımı mümkün olacaktır. 

Onleihe: Elektronik ortamları 3 aylık ücretsiz  

Şehir kütüphanesi zaman geçirme ve öğrenmede yardımcı oluyor: Elektronik ortamlar 3 

aylık ücretsiz. 

www.onleihe.de/bergischemedien  

 

Korona döneminde kültür 

Kültür Yönetimi'nin web sayfasında, iptal edilen etkinliklerin yerine yapılan canlı 

yayınlara dair bilgileri, federal ve Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümetlerinin kültür 

yaratıcı sanatçılara destek olmak için aldığı tedbirlere dair kısa bir özet bulabilirsiniz. 

https://theater-solingen.de/  

 

Çocuklar ve gençler için dijital sunular 

Okulların yanı sıra çocuklara ve gençlere yönelik olan kurumların kapalı olmasından 

ötürü, Solingen şehri, alternatif dijital yöntemlerin bulunması adına çağrıda bulunuyor. 

Bu sebeple kullanılması için 10.000 Avroluk bir bütçe mevcut bulunmaktadır. Çocuk ve 

gençlere yönelik çalışmalar yapan tüm dernek ve organizasyon sponsorlarından 

fikirlerini, kısa bir proje taslağı ve maliyet planıyla beraber Solingen Gençlik Teşvik 

Bölümü'ne (Jugendförderung der Stadt Solingen) göndermeleri istenmektedir: E-Mail: 

p.stute@solingen.de 

Münferit projeler için 800 Avroya kadar, bazı durumlarda daha da fazla olmak üzere bir 

finansman imkanı bulunmaktadır. Projeler mümkünse şu andan itibaren haziran ayına 

kadar hayata geçirilmelidir. Projelere örnek olarak canlı etkinlikler ya da dijital atölyeler, 

video klip veya podcastler, Instagram-Challange ya da oyun içi sunular düşünülebilir. 

Projelerin uygulanmasına yönelik sorularınız veya diğer önerileriniz için Patricia Stute ile 

telefonla iletişime geçebililrsiniz: 290-2756 veya p.stute@solingen.de adresinden E-Mail 

ile 

 

Mecburi eğitim çağındaki çocukların ebeveynleri için bilgiler 
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Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'nın sayfasında, mecburi eğitim çağında olan çocukların 

ebeveynleri için çok sayıda materyal ve bilgiyi bulabilirsiniz. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschut 

z/300-Coronavirus/index.html 

 

www.solingen.de adresinde anaokul ve ilkokula giden çocukların ebeveynleri 

için yazı ve belgeler bulunmaktadır: 

https://www.solingen.de/de/inhalt/coronavirus-kita/  

https://www.solingen.de/de/inhalt/coronavirus-schule/  

 

Ücretsiz çevrimiçi dil öğrenme fırsatları 

Güncel olarak ne yazık ki herhangi bir dil veya entegrasyon kursu bulunmamaktadır. 

Aşağıdaki web siteleri, çevrimiçi olarak kendi dil becerileriniz üzerinde de çalışmaya 

devam etme veya bunları sürdürme olanağı sunmaktadır. 

• https://deutsch.vhs-lernportal.de  

 farklı dil seviyeleri, hesaplama, yazma ve okuma vb. 

• https://b2-beruf.vhs-lernportal.de  

 B2-Mesleki dil kursu 

• https://dw.com/nico/english    

 Başlangıç kursu 

• https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055   

 A1'den C'ye kadar farklı seviyelerde dil kursları 

• https://www.goethe.de/deutschtrainer   

 Almanca öğrenme uygulaması (Deutschlern-App), çeşitli (mesleki de dahil olmak 

üzere) çevrimiçi dil kursları 

• https://www.ein-tag-deutsch.de  

 B1'den itibaren iletişim, kelime dağarcığı, gramer ve telaffuz için ücretsiz eğitsel 

oyun 

• https://www.jicki.de/deutsch-arabisch/basis/  

 Arapça (klassik ve modern) konuşanlar için 12 adet ücretsiz ünite 
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Gençlik Evi'nde (Haus der Jugend) "dijital zaman çizelgesi" 

Gençlik Evi, Instagram hesabı aracılığıyla yemek pişirmek için ipuçları, el sanatları köşesi, 

çocuklar ve gençler için okuma oturumları, aynı zamanda daha büyük ziyaretçiler için 

video konferanslar gibi çeşitli dijital uygulamalar sunmakta ve koronavirüsü ile ilgili 

gelişmeler hakkında düzenli bilgi sağlamaktadır. 

https://www.instagram.com/hausderjugendsolingen/  

 

 

Solingen Şehri ana sayfasında günlük bilgilere ulaşabilirsiniz 

https://www.solingen.de/de/inhalt/coronavirus-massnahmen/ 

 

Bunun yanı sıra belediyenin Facebook (yukarıya bakınız) ve Instagram 

(https://www.instagram.com/Klingenstadt_solingen/) sosyal ağlarındaki kanallarında 

düzenli olarak yeni bilgi ve sunular paylaşılmaktadır. 

 

23.03.2020 tarihli temas yasağına ilişkin güncel bilgiler çeşitli dillerde MKFFI 

web sitesinde mevcuttur: 

https://www.mkffi.nrw/informationen-ueber-aktuelle-massnahmen-

verschiedenensprachen-information-regarding-current  

 

Basın açıklamaları gibi diğer yararlı bilgiler, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti web 

sitesinde çeşitli dillerde bulunmaktadır: https://www.land.nrw/corona-multilingual  
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