
امتحان ابتدائی تطابقت در جامعه در خارج از کشور 

ورود به هالند

شام میخواهید تا با همرس تان در هالند زنده گی کنید. قبل از اینکه به شام اجازه ورود به هالند داده 

شود، باید در امتحان ابتدائی تطابقت در جامعه در خارج از کشور )مخفف: امتحان ابتدائی تطابقت در 

جامعه(. شام میتوانید که همه اطالعات را در زمینه   امتحان ابتدائی تطابقت در جامعه در این نرشیه 

مطالعه منائید. 

تطابقت در جامعه هالند

اگر شام خواسته باشید که در هالند زنده گی کنید، الزم است تا موارد ذیل را انجام دهید: 

 الزم است تا شام زبان هالندی را بیآموزید. در آنصورت شام میتوانید که به ساده گی در امور 	 

جامعه هالند سهم بگیرید. 

 الزم است تا شام در مورد ساختدار کشور هالند اطالع حاصل کنید و مطلع گردید که ما در هالند 	 

چگونه با همدیگر رویه می منائیم. 

 الزم است تا شام در امور جامعه سهم بگیرید. بطور مثال کار منائید و یا کار داوطلبانه انجام دهید. 	 

شام میتوانید که تحصیل کنید، عضویت نهادی را کسب کنید و یا اینکه رصف با همسایه هایتان 

متاس برقرار کنید. 

از مورد فوق میشود از تطابقت در جامعه یا تطابقت ذکر کرد. 

آیا الزم است تا شام امتحان ابتدائی تطابقت در جامعه را بدهید؟ 

آینکه آیا شام مکلفیت سهمگیری در امتحان را دارید یا خیر، موضوع است که بسته گی به سن و تابعیت 

شام دارد. 

براینکه اطالع حاصل منائید که آیا شام مکلف هستید تا در امتحان ابتدائی تطابقت در جامعه سهم بگیرید 

یا خیر؟ بهرت است به صفحه انرتنتی سازمان مهاجرت و تابعیت )IND( مراجعه منائید. 

ضمناً شام میتوانید که به سازمان مهاجرت و تابعیت )IND( زنگ بزنید. 

شامره متاس: 430 0430-088 )مرصف تلیفون ساحوی(

از خارج از هالند با شامره 430 0430 3188+ متاس بگیرید. 

در صورتیکه شام نتوانید امتحان بدهید چی باید شود؟ 

بعضی افراد منیتوانند امتحان بدهند. فرضاً بدلیل مشکل صحی. آیا میخواهید بدانید که شام از سهمگیری 

در امتحان مستثنی هستید یا خیر؟ جهت بدست آوردن معلومات در این زمینه میتوانید به لینک ذیل نگاه 

کنید: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/
vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-

inburgeringsexamen.html

کامیابی در امتحان ابتدائی تطابقت در جامعه در خارج از هالند

افرادیکه بیرون از ساحه خاک اتحادیه اروپا زنده گی میکنند و اگر خواسته باشند که در هالند زنده گی 

کنند، معموالً به اجازه اقامت نیاز دارند. براینکه توانسته باشید این اجازه اقامت را بدست بیآورید، الزم 

است تا نخست در امتحان ابتدائی تطابقت در جامعه در خارج از هالند موفق گردید. 

امتحان ابتدائی تطابقت در جامعه چطور است؟   

این امتحان متشکل از ۳ بخش میباشد: 

توانایی حرف زدن – شام باید بتوانید هالندی حرف بزنید.   .1
توانایی خواندن - شام باید بتوانید هالندی بخوانید.  .2

3.  شناخت از جامعه هالند -  شام باید در این مورد اطالع داشته باشید که ما در هالند چگونه با همدیگر 
رویه می منائیم و اینکه در هالند کدام قوانین وجود دارند. 

 معلومات بیشرت در مورد این امتحان را میتوانید در صفحه انرتنتی

www.naarnederland.nl بدست آورید.

آماده گی برای امتحان ابتدائی تطابقت در جامعه

شام میتوانید با استفاده از یک بسته یا پاکت رسمی خود آموزی به اسم )به هالند( خود را برای امتحان 

ابتدائی تطابقت در جامعه  آماده سازید. در این بسته همه موادی وجود دارد تا شام را در بخشهای 

توانایی حرف زدن، خواندن و شناخت از جامعه هالند  آماده سازد. شام میتوانید که این بسته را بشکل 

 مجانی داونلود کنید یا با پرداخت ۲۵ ایرو از طریق صفحه یی انرتنتی

www.naarnederland.nl فرمایش بدهید. 
این بسته در ۳۳ زبان قابل دسرتسی میباشد. 

در این صفحه شام میتوانید که منونه های از امتحان را جهت انجام مترین بدست آورید. 

در کجا میتوانید امتحان بدهید؟ 

در یکی از سفارتهای هالند	 

در یکی از قنسلگری های هالند	 

در هنگام نام نویسی برای اخذ امتحان ابتدائی تطابقت در جامعه میتوانید ببینید که آیا در کشور شام 

سفارت یا قنسلگری هالند موجود است یا خیر؟ آیا در کشور شام سفارت و یا قنسلگری که شام بتوانید در 

آنجا امتحان ابتدائی تطابقت در جامعه را بدهید وجود ندارد؟ در آنصورت باید شام به یک کشور دیگر 

سفر کنید. شام خودتان میتوانید انتخاب کنید که در کدام کشور برای امتحان ثبت نام میکنید. 

چطور میتوانید اسم نویسی کنید؟ 

فورمه اسم نویسی را خانه پری کنید. 

مرصف همه بخشهای امتحان ۱۵۰ ایرو میباشد. شام میتوانید که در بخش های جداگانه نیز امتحان بدهید. 

فرضاً اگر قبالً در یک بخش کامیاب نگردیده باشید. مرصف امتحان در بخش توانایی حرف زدن ۶۰ ایرو 

بالغ میگردد. مرصف امتحان در بخش توانایی خواندن ۵۰ ایرو بالغ میگردد.  مرصف امتحان در بخش 

شناخت از جامعه هالند ۴۰ ایرو بالغ میگردد.  

بعد از اسم نویسی شام چه واقع خواهد شد؟ 

بعد از اسم نویسی تان برای اخذ امتحان ابتدائی تطابقت در جامعه، شام از اداره اجرائیوی تعلیم و تربیه 

)DUO( یک ایمیل بدست میآورید. در این ایمیل درج گردیده که شام چطور میتوانید مصارف امتحان 

را بپردازید. در صورتیکه اداره DUO پول شام را بدست آورد، به شام اطالع میدهد. در این ایمیل تذکر 

داده شده که شام میتوانید که برای اخذ امتحان قرار مالقات درست کنید. شام میتوانید که با سفارت و یا 

قنسلگری قرار مالقات درست کنید. 

آیا شام میخواهید که در مورد امتحان ابتدائی تطابقت در جامعه اطالعات بیشرت بدست آورید؟ در 

 آنصورت میتوانید که به صفحه یی انرتنتی

www.naarnederland.nl  مراجعه کنید. 
آیا سوال دارید؟ درصورتیکه سوال داشته باشید میتوانید به شامره 1400 دولتی زنگ بزنید. 

از خارج از هالند با شامره 4656767 77 31+ متاس بگیرید. 

شام میتوانید که سواالت تانرا از طریق www.rijksoverheid.nl نیز مطرح کنید. 

در روز امتحان چه اتفاق واقع میگردد؟  

شام بتاریخ و زمانیکه قرار گذاشتید حضور میآورید.	 

 موقعیکه شام به امتحان حضور میربید نامه تائیدیی را که از اداره DUO بدست آورده اید با خود بربید. 	 

 یک قطعه عکس رنگه که برای استفاده کارت هوئت مناسب و واجد رشایط هالند باشد با خود بربید. 	 

موقعیکه حضور آوردید به پذیرایی اطالع دهید. 	 

 شام پاسپورت تانرا نشان دهید. شام میتوانید که غیر از پاسپورت مدارک دیگر تثبیت هوئت را 	 

نشان دهید. 

کارمند مؤظف مدرک شام را کاپی میکند. 	 

اثر انگشت شام گرفته میشود. 	 

متام مشخصات شام در کمپیوتر ثبت میگردد. 	 
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درصورتیکه شام در همه بخشهای امتحان سهم بگیرید در آنصورت جریان امتحان چطور 

خواهد بود؟  

توضیحات در زمینه امتحان بخش شناخت از جامعه هالند. 	 

 سهمگیری در امتحان شناخت از جامعه هالند. این بخش امتحان حد اکرث ۳۰ دقیقه را در بر خواهد 	 

گرفت. 

تفریح.	 

توضیحات در مورد بخش خواندن. 	 

سهمگیری در بخش امتحان خواندن. این بخش امتحان حد اکرث ۳۵ دقیقه را در بر خواهد گرفت. 	 

تفریح.	 

توضیحات در مورد بخش حرف زدن. 	 

سهمگیری در بخش امتحان حرف زدن. این بخش امتحان حد اکرث ۳۰ دقیقه را در بر خواهد گرفت.	 

شام این امتحان را از طریق کمپیوتر انجام میدهید. در جریان امتحان الزم نیست شام چیزی بنویسید. 

مجموعاً ممکن است شام در حدود دو ساعت در سفارت یا قنسلگری مبانید. 

چه زمانی کامیاب گردیده اید؟ 

در صورتیکه شام در هر سه بخش امتحان منرات قناعت بخش بدست آورده باشید، آنزمان کامیاب گردیده 

اید. در مورد هر بخش بشکل جدا گانه به شام اطالع داده میشود که آیا شام کامیاب گردیده اید یا خیر؟ 

درصورتیکه در یک بخش امتحان ناکام گردیده باشیدو در آنصورت رصف در آن بخش مجدداً امتحان 

خواهید داد. 

چه زمانی در مورد نتایج به شام اطالع داده میشود؟ 

در مورد نتایج در جریان هشت هفته از طرف اداره DUO به شام اطالع داده خواهد شد. بیشرت اوقات 

زودتر از این مدت اطالع دریافت خواهید منود. درصورتیکه در همه بخشهای امتحان کامیاب گردیده 

باشید، میتوانید درخواست mvv یا ویزه سفر به هالند را ادامه دهید. در ضمن قوانین بیشرتی که برای 

درخواست mvv وجود دارد باید رعایت گردد. اداره مهاجرت و تابعیت IND میتواند که در این مورد به 

 شام معلومات: جهت بدست آوردن این معلومات میتوانید به صفحه انرتنتی

www.ind.nl مراجعه کنید.  
شام میتوانید به شامره 430 0430-088 متاس بگیرید )مرصف تلیفون ساحوی(. از خارج از هالند با 

شامره

430 0430 3188+ متاس بگیرید. 

شام باید در جریان یک سال بعد از کامیابی در امتحان درخواست ویزه mvv را منائید. 

درصورتیکه به موقع اقدام نورزید در آنصورت ناگزیر هستید تا مجدداً امتحان بدهید. ما از تاریخ که شام 

در امتحان آخر کامیاب گردیده اید حساب زمان را رشوع می منائیم. 

درصورتیکه شام در امتحان کامیاب نگردید چه خواهد شد؟

شام میتوانید که مجدداً امتحان بدهید. ولی الزم است تا برای امتحان ابتدائی تطابقت در جامعه مجدداً 

اسم نویسی کنید و مجدداً پول بپردازید. 

آیا میخواهید که در مورد امتحان اطالعات بیشرت بدست آورید؟    

لطفاً به صفحه انرتنت www.naarnederland.nl مراجعه کنید یا اگر سوال داشته باشید به 

شامره دولتی 1400 زنگ بزنید. از خارج از هالند به شامره 4656767 77 31 +  زنگ بزنید. ضمناً 

 شام میتوانید ایمیل بفرستید. جهت بدست آوردن آدرس ایمیل به این صفخه انرتنتی مراجعه کنید

www.rijksoverheid.nl

تطابقت در جامعه هالند 

زمانیکه شام در هالند زنده گی را آغاز کردید، الزم است تا بیشرت در جامعه تطابقت حاصل منائید. بدیت 

ترتیب شام میتوانید به ساده گی در جامعه هالند سهم بگیرید و امکانات بیشرت کار برایتان میرس خواهد 

گردید. فلهذا الزم است تا در هالند نیز در امتحان تطابقت در جامعه موفق گردید. 

 اگر خواسته باشید که در این رابطه به اطالعات بیشرت دست یابید میتوانید به صفحه انرتنتی

www.inburgeren.nl مراجعه کنید.   
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