امتحان االندماج األسايس يف الخارج
إىل هولندا

تريد العيش مع رشيك حياتك يف هولندا .قبل أن تتمكن من الذهاب إىل هولندا ،يجب عليك اجتياز
امتحان االندماج األسايس يف الخارج (باختصار :امتحان اإلندماج األسايس) .ميكنك قراءة كل يشء عن امتحان
اإلندماج األسايس يف هذا املنشور.

اإلندماج يف هولندا

إذا كنت ترغب يف العيش يف هولندا ،ينبغي عليك القيام مبا ييل:
•يجب أن تتعلم اللغة الهولندية .عندها تس ُهل عليك املشاركة يف هولندا.
•يجب أن تتعلم كيفية سري األمور يف هولندا وكيف نتعامل مع بعضنا البعض يف هولندا.
•ينبغي عليك املشاركة يف املجتمع .مثال من خالل العمل أو القيام بعمل تطوعي .من املمكن أيضً ا أن
تتابع تكوينا دراسيا أو أن تصبح عض ًوا يف جمعية ما أو ببساطة أن يكون لك تواصل مع الجريان.
نسمي ذلك أيضا :املواطنة أو اإلندماج

هل عليك أيضً ا اجتياز اختبار اإلندماج األسايس؟

ما إذا كنت ملز ًما بإجراء امتحان اإلندماج األسايس يعتمد عىل عمرك مثال أو جنسيتك.
قم بزيارة موقع مصلحة الهجرة والتجنيس ( )INDملعرفة ما إذا كان أداء امتحان اإلندماج األسايس أمرا
إجباريا بالنسبة لك.
ميكنك أيضً ا االتصال مبصلحة الهجرة والتجنيس (.)IND
الهاتف( 088 – 0430 430 :السعر املحيل)
من الخارج+31 88 0430 430 :

ماذا لو كنت غري قادر عىل أداء االمتحان؟

ال يستطيع بعض الناس أداء االمتحان .بسبب حالتهم الصحية مثال.
هل تريد معرفة ما إذا كنت ال تحتاج إىل أداء اإلمتحان؟ قم عندئذ بزيارة املوقع اإللكرتوين:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/
vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-eeninburgeringsexamen.html

اجتياز امتحان اإلندماج األسايس يف الخارج

للتمكن من العيش يف هولندا ،يحتاج األشخاص من خارج االتحاد األورويب عاد ًة إىل ترصيح .للتمكن من
الحصول عىل هذا الترصيح ،يجب أوالً اجتياز اختبار االندماج األسايس يف الخارج.

كيف يبدو امتحان االندماج األسايس؟

يتكون االمتحان من  3أجزاء:
 .1مهارات املحادثة  -يجب أن تكون قاد ًرا عىل التحدث باللغة الهولندية.
 .2مهارات القراءة  -يجب أن تكون قاد ًرا عىل قراءة اللغة الهولندية.
	.3معرفة املجتمع الهولندي – ينبغي عليك معرفة كيفية تعاملنا مع بعضنا البعض يف هولندا وما هي
القواعد السارية فيها.
ميكنك إيجاد مزيد من املعلومات حول االمتحان عىل. www.naarnederland.nl :

االستعداد المتحان اإلندماج األسايس؟

ميكنك التحضري المتحان االندماج األسايس من خالل مجموعة الدراسة الذاتية الرسمية :إىل هولندا
" . "Naar Nederlandتحتوي هذه املجموعة عىل كل ما تحتاجه للتحضري ألجزاء االمتحان ،مهارة
املحادثة ،مهارة القراءة ومعرفة املجتمع الهولندي .ميكنك تحميل هذه املجموعة مجانًا أو تطلبها مقابل
 25,00أورو عرب املوقع اإللكرتوين .www.naarnederland.nl
املجموعة متوفرة بـِ  33لغة.
يحتوي املوقع اإللكرتوين أيضً ا عىل امتحانات منوذجية من أجل التمرين عليها.

أين ميكنك إجراء اإلمتحان؟
•يف سفارة هولندية
•يف القنصلية الهولندية

عند التسجيل يف امتحان االندماج األسايس ،ميكنك معرفة ما إذا كانت هناك سفارة أو قنصلية يف بلدك .إذا
مل تتواجد أي سفارة أو قنصلية يف بلدك حيث ميكنك إجراء امتحان االندماج األسايس؟ ينبغي عليك عندئذ
الذهاب إىل بلد آخر .تختار عند التسجيل املكان الذي تؤدي اإلمتحان فيه.

كيف تسجل نفسك؟

قم بتعبئة استامرة التسجيل.
تبلغ تكلفة اإلمتحان  150,00أورو لجميع األجزاء م ًعا .ميكنك أيضً ا أداء كل جزء امتحان عىل حدة ،إذا مل
تنجح يف اجتياز جزء ما مثال .تبلغ تكلفة مهارة املحادثة  60أورو .تبلغ تكلفة مهارة القراءة  50أورو .تبلغ
تكلفة معرفة املجتمع الهولندي  40أورو.

ما الذي يحدث بعد تسجيلك؟

بعد تسجيلك يف امتحان اإلندماج األسايس ،ستتلقى رسالة بريد إلكرتوين من مصلحة تنفيذ التعليم (.)DUO
تتضمن الرسالة كيفية دفع التكاليف .هل توصلت الوكالة التنفيذية للتعليم ( )DUOباملبلغ الذي دفته؟
ستتلقى رسالة منها مرة أخرى .يتم إخبارك فيها بأنه ميكنك تحديد موعد ألداء امتحانك .ميكنك تحديد موعد
مع السفارة أو القنصلية.
هل تريد معرفة املزيد عن امتحان االندماج األسايس؟ قم بزيارة املوقع اإللكرتوين
.www.naarnederland.nl
هل لديك أسئلة؟ اتصل عندئذ بالحكومة املركزية عىل الرقم.1400 :
تتصل من الخارج بـالرقم +31 77 4656767:
ميكنك أيضً ا طرح سؤالك عرب املوقع. www.rijksoverheid.nl :

ماذا الذي يحدث يف يوم االمتحان؟

•تكون حارضا يف التاريخ والوقت اللذين اتفقت عليهام.
•تأخذ معك رسالة التأكيد الذي تلقيتها من مصلحة تنفيذ التعليم (.)DUO
•تأخذ معك صورة شخصية حديثة العهد باأللوان تستويف الرشوط الهولندية.
•تعلن عن حضورك لدى مكتب اإلستقبال.
•تُظهر جواز سفرك .ميكنك إظهار بطاقة هوية أخرى أيضا.
•يأخذ املوظف نسخة مصورة منها.
•يتم أخذ بصامتك.
•يتم وضع جميع البيانات يف الكمبيوتر.

كيف يبدو اإلمتحان إذا قمت بأداء كل أجزاء اإلمتحان الواحد تلو اآلخر؟

•رشح حول جزء معرفة املجتمع الهولندي.
•إنجاز جزء اإلمتحان معرفة املجتمع الهولندي .يستغرق االمتحان  30دقيقة كحد أقىص.
•وقت اسرتاحة.
•رشح حول جزء مهارة القراءة.
•تقوم بإنجاز جزء مهارة القراءة .يستغرق االمتحان  35دقيقة كحد أقىص.
•وقت اسرتاحة.
•رشح جزء مهارة املحادثة.
•إنجاز جزء مهارة املحادثة .يستغرق االمتحان  30دقيقة كحد أقىص.

ت ُنجز اإلمتحان عىل جهاز الكمبيوتر .ليس عليك أن تكتب شيئا .متيض يف القنصلية أو السفارة حوايل ساعتني
تقريبا إلنجاز كل يشء.

متى تنجح يف اإلمتحان؟

تنجح إذا كنت قد حصلت عىل معدل مقبول يف األجزاء الثالثة .سيتم إخبارك ما إذا كنت قد نجحت أم ال
بالنسبة لكل جزء من األجزاء .هل رسبت يف جزء ما؟ عندئذ ليس عليك سوى إعادة ذلك الجزء فقط.

متى تعرف النتيجة؟

سوف تتلقى النتيجة من مصلحة تنفيذ التعليم يف غضون مثانية أسابيع .غالبا ما يتم ذلك بشكل أرسع .هل
نجحت يف كل أجزاء اإلمتحان؟ عندئذ ميكنك مواصلة طلب  -ترصيح إقامة مؤقت .هناك املزيد من القواعد
التي ينبغي عليك أن تستوفيها بالنسبة لطلب – ترصيح إقامة مؤقت .ميكن ملصلحة الهجرة والتجنس
( )INDأن تقدم لك مزيدًا من املعلومات حول هذا املوضوع :قم بزيارة املوقع www.ind.nl
ميكنك أيضً ا االتصال بـالرقم ( 088 – 0430 430 :السعر املحيل) .من الخارج تتصل بـالرقم:
+31 88 0430 430

ينبغي عليك تقديم طلب  -ترصيح إقامة مؤقت خالل سنة واحدة من اجتياز االمتحان.

هل تأخرت أكرث من الالزم؟ عندئذ ينبغي عليك إجتياز اإلمتحان مرة أخرى .نحسب املدة ابتداء من تاريخ
إنجازك للجزء األخري من اإلمتحان.

ماذا لو مل تنجح يف االمتحان؟

ميكنك دامئا أداء االمتحان مجددا .غري أنه ينبغي عليك التسجيل مجددا يف امتحان اإلندماج األسايس و أداء
التكاليف مجددا.

هل تريد معرفة مزيد من املعلومات عن االمتحان؟

ثم قم بزيارة املوقع  .www.naarnederland.nlأو هل لديك أسئلة؟ اتصل بالحكومة املركزية:
اتصل عىل الرقم  .1400ميكنك االتصال من الخارج عىل الرقم .+31 77 4656767 :ميكنك أيضً ا إرسال
بريد إلكرتوين .للقيام بذلك ،قم بزيارة املوقع اإللكرتوين.www.rijksoverheid.nl :

اإلندماج يف هولندا

إذا كنت تعيش يف هولندا ،ينبغي عليك مواصلة االندماج .هذا يس ِّهل عليك املشاركة يف املجتمع الهولندي
ويزيد من فرصتك يف الحصول عىل عمل .لذلك ما يزال ينبغي عليك أيضا اجتياز امتحان االندماج يف هولندا.
هل تريد معرفة مزيد من املعلومات عن ذلك؟ ثم بزيارة املوقع اإللكرتوين.www.inburgeren.nl :

