
په ټولنې کې د بلدیدلو ابتدائی آزموینه په بهر کې 

هالند ته راتلل

تاسو غواړئ چې د خپل د ژوند ملګري )ملګرې( رسه په هالند کی ژوند وکړئ. مخکې له هغه څخه چې 

تاسو هالند ته د راتلو اجازه السته راوړئ الزمه ده چې په ټولنې کې د بلدیدلو ابتدائی آزموینه په بهر کې 

)مخفف یی په ټولنې کې د بلدیدلو ابتدائی آزموینه( ورکړئ. په دې مالوماتی پاڼې کې تاسو ته په ټولنې 

کې د بلدیدلو ابتدائی آزموینه په هکله مالومات درکول کېږی. 

په هالند کې په ټولنی کې بلدیدل

که چېری تاسو په هالند کې ژوند کول غواړئ، بیا الزمه ده چې الندنی مسایل عملی کړئ: 

 تاسو باید هالندی ژبه زده کړئ. هغه مهال بیا تاسو کوالی شئ چې په آسانه توګه په ټولنې کې 	 

برخه واخلئ. 

 تاسو باید دا زده کړئ چې هالند څه ډول یو هیواد دی او دا چې په دې هیواد کښې خلک څنګه د 	 

یو بل رسه چلند کوی. 

 تاسو باید په ټولنې کې برخه واخلئ. د بېلګې په توګه کار وکړئ یا په داوطلبانه توګه کار وکړئ. 	 

تاسو کوالی شئ چې د زدکړې د مخته بیولو په اساس، د یو بڼسټ د غړی توب په اساس او یا رصف 

د ګاونډیانو رسه د خربو کولو په اساس په ټولنې کې فعاله ونډه واخلئ. 

مونږ دې عمل ته په ټولنې کې بلدیدل یا بلدتیا وایو.

آیا الزمه ده چې تاسو په ټولنې کې د بلدیدلو ابتدائی آزموینه ورکړئ؟   

دا چې آیا تاسو مکلف یاستئ چې په ټولنې کې د بلدیدلو ابتدائی آزموینې کښې برخه واخلئ او که نه، 

ستاسو په عمر او تابعیت اړه لری. 

تاسو کوالی شئ چې د کډوالو او تابعیت د ادارې )IND( په ویب پاڼې کې وگورئ چئ آیا تاسو مکلفیت 

یاستئ چې په ټولنې کې د بلدیدلو ابتدائی آزموینه ورکړئ.  

تاسو کوالی شئ چې د کډوالو او تابعیت د ادارې )IND(  رسه تلیفونی اړیکې ونیسئ. 

د تلیفون شمېره ده: 430 0430-088  )سیمیز قیمت(

د بهر څخه: 430 880430 31+

که چېرې تاسو ونه شئ کوالی چې په آزموینې کې برخه واخلئ بیا څه کېږي؟ 

ځینی کسان دی چې په آزموینې کې نه شی کوالی برخه واخلی. د بیلګې په توگه د روغتیایی ستونزو له 

کبله. 

آیا تاسو غواړئ چې په دې باندی پوو شئ چې تاسو د آزموینې څخه مستثنٰی یاستئ؟ تاسو کوالی شئ چې 

الندنی لینک وګورئ: 

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

krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html

په بهر کې په ټولنې کې د بلدیدلو ابتدائی آزموینې کښې کامیابی  

هغه کسان چې د اروپایی ټولنې څخه بهر ژوند کوی او غواړي چې هالند کښی ژوند وکړی، د اوسیدلو 

اجازې ته اړتیا لری. ددې لپاره چې وشئ کوالی چې دا اجازه د اوسیدلو السته راوړئ الزمه ده چې په بهر 

کښې د  ټولنې د بلدیدلو ابتدائی په آزموینې کښې کامیابه شئ.

په ټولنې کې د بلدیدلو ابتدائی آزموینه په څه ډول ده؟ 

دا آزموینه د درېو برخو څخه جوړه شوی ده: 
د خربو کولو وړتیا - تاسو باید وشئ کوالی چې په هالندی ژبه خربی وکړئ.  .1

2.  د لوستلو وړتیا  - تاسو باید وشئ کوالی چې هالندی ژبه ولوونې.

3.  د هالند د ټولنې پېژندل – تاسو باید په دې باندی پوو شئ چې مونږ په هالند کې څنګه د یو بل رسه 

چلند کوو او په هالند کې کوم قوانین شتون لری. 

تاسو کوالی شئ چې د آزموینې په هکله مالومات  www.naarnederland.nl   پاڼې کې السته 

راوړئ.

په ټولنې کې د بلدیدلو د آزموینې لپاره چمتوکیدل

تاسو کوالی شئ چې د یو رسمی خپلواکه زدکړې پاکټ په مرسته خپله ځان په ټولنې کې د بلدیدلو ابتدائی 

آزموینه ته چمتو کړئ. ددې پاکټ نوم هالند ته راتلل دی. په دې پاکټ کې ټول هغه موارد شتون لری کوم 

چی تاسو ورته اړتیا لرئ ترڅو ځان د خربو کولو، لوستلو او د هالند د ټولنې د پېژندلو په برخې کې چمتو 

 کړئ. تاسو کوالی شئ چې دا پاکټ په وړیا توګه داونلود کړئ یا په ۲۵ ایرو د

www.naarnederland.nl  پاڼې له طریقه یی فرمایش کړئ. 
دا پاکټ په ۳۳ ژبو لیکل شوې او د الرسسئ لباره چمتو دي. 

په ویب پاڼې کې د بېلګې لپاره آزموینې موندلی شئ ترڅو مترین وکړئ. 

په کوم ځای کښې تاسو کوالی شئ چې آزموینه رسته ورسوئ؟ 

د خالند په سفارنت کښې	 

د هالند په قنسلګرۍ کښې	 

کله چې تاسو په ټولنې کې د بلدیدلو د آزموینې لپاره نوم لیکنه کوئ، کوالی شئ چې وګورئ چې آیا 

ستاسو په هیواد کې سفارت یا قنسلګری شتون لری او که نه؟ که چېری د ستاسو په هیواد کې سفارت یا 

قنسلګری شتون ونه لری، بیا الزمه ده چې یو بل هیواد ته الړ شئ. هغه مهال چې تاسو د آزموینی د برخه 

اخیستلو لپاره نوم لیکنه کوئ، کوالی شئ چې انتخاب کړئ چې چېرته آزموینه رس ته رسوئ. 

څنګه نوم لیکنه وکړئ؟   

د نوم لیکنه فورمه ډکه کړئ. 

په آزموینې کښې د برخه اخیستلو د ټولو مرصف ۱۵۰ ایرو کېږی. تاسو کوالی شئ چې په انفرادی برخو کې 

هم آزموینه رس ته ورسوئ. فرضاً که چېرې په یوې برخې کې کامیابه نه شئ. د خربو کولو وړتیا آزموینې 

مرصف ۶۰ ایرو ده. د لوستلو د وړتیا د آزموینې مرصف ۵۰ ایرو ده او د هالند د ټولنې رسه د آشنا کیدلو د 

آزموینې قیمت ۴۰ ایرو ده. 

وروسته له ستاسو د نوم لیکنې څخه څه کېږی؟  

وروسته له هغه څخه چې تاسو په ټولنې کې د بلدیدلو د آزموینې لپاره نوم لیکنه وکړه، تاسو د زدکړې د 

اجرائیوی ادارې )DUO( ایمیل السته راوړئ. په دې ایمیل کې لیکل شوی دې چې په څه طریقه د مرصف 

پیسې ورکړئ. کله چې د DUO اداره ستاسو پیسې السته راوړلې، بیا تاسو ته خرب درکوی. په دې خرب کې 

به لیکل شوی چې تاسو کوالی شئ چې د آزموینې لپاره وخت جوړ کړئ. ټاسو کوالی شئ چې یا په سفارت 

کې او یا په قنسلګرۍ کې وخت جوړ کړئ. 

آیا تاسو غواړئ چې په ټولنې کې د بلدیدلو د آزموینې په هکله اضافی مالومات السته راوړئ؟ که چېرې 

داسی وی بیا  www.naarnederland.nl ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ.  

که چېرې پوښتنې ولرئ بیا کوالی شئ چې 1400 دولتی شمېره ته زنګ ووهئ. 

تاسو کوالی شئ چې له بهر څخه 4656767 77 31 + شمېرې ته زنګ ووهئ. 

همداشان تاسو کوالی شئ چې د خپلې پوښتنې د www.rijksoverheid.nl  وپوښتئ.
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د آزموینې د ورځ جریان څنګه دی؟ 

تاسو په هغه وخت او مهال چې تاسو خپله ټاکلی دی حضور راوړئ.	 

 د آزموینې په ورځ تاسو هغه تصدیق پاڼه چې د DUO د ادارې لخوا درلېږل شوی ده له ځانه 	 

رسه راوړئ.

یو نوی رنګه عکس چې هوئت کارت لپاره وی او د هالند رشایطو رسه سم وی له ځانه رسه راوړئ.	 

کله چې ټاکل شوی ځای ته راغلئ اداری څانګې ته خرب ورکړئ. 	 

خپل پاسپورت ښکاره کړئ. تاسو کوالی شئ چې د هوئت بل کارت هم ښکاره کړئ. 	 

اداری کارکونکی به ستاسو کارت کاپی کړی. 	 

ستاسو د ګتو نښه هم اخیستل کېږی. 	 

ستاسو ټول ځانګړتیا په کمپوټر کښې ثبت کېږی. 	 

که چېرې تاسو په ټولو برخو کې پر له پسې آزموینه رس ته ورسوئ بیا جریان څنګه ده؟ 

 د هالند د ټولنې رسه د آشنا کیدلو د برخې په هکله مالومات	 

د هالند د ټولنې رسه د آشنا کیدلو آزموینه. دا آزموینه ډېر تر ډېره ۳۰ دقیقې وخت نیسی. 	 

تفریح	 

د لوستلو وړتیا آزموینه په هکله مالومات.	 

د لوستلو آزموینه. ددې برخې آزموینه ډېر تر ډېره ۳۵ دقیقې وخت نیسی. 	 

تفریح	 

د خربو کولو وړتیا آزموینه په هکله مالومات.	 

د خربو کولو آزموینه. ددې برخې آزموینه ډېر تر ډېره ۳۰ دقیقې وخت نیسی. 	 

تاسو د کمپیوتر په مرسته آزموینه رس ته رسوئ. الزمه نه ده چې تاسو خپله لیکنه وکړئ. مجموعاً کیدای 

شی چې تاسو دوه ساعته په سفارت یا قنسلګرۍ کې پاتی شئ. 

کله تاسو په آزموینې کې کامیاب یاستئ؟ 

تاسو هغه مهال کامیاب یاستئ چې په درېوو برخو کې د قناعت وړ منره السته راوړئ. د هرې برخې په 

هکله تاسو ته په جال توګه خرب در کول کېږی چې آیا تاسو کامیاب شوی یاستئ او که نه. که چېري تاسو په 

یوه برخې کښې ناکام شئ بیا الزمه ده چې رصف په هغه برخې کې امتحان ورکړئ. 

کله تاسو ته د پالې په هکله خرب درکول کېږی؟   

د اتو هفتو په ترڅ کې د DUO لخوا تاسو ته د پایلی په هکله خرب درکول کیږی. ډیرې وخت ددې مودې 

څخه مخکې دا کار رس ته رسېږی. هغه مهال بیا تاسو کوالی شئ چې د خپل mvv درخواست مخته 

بوځۍ. د mvv د درخوست لپاره یو شمېر نور قوانین هم دې چې باید هغه مراعات شی. د هالند د 

پناغوښتنې او تابعیت اداره کوالی شی چې په دې برخې کې تاسو ته اضافی تفصیل درکړی. تاسو کوالی 

شئ چې www.ind.nl ته مالومات د السته راوړلو لپاره مراجعه وکړئ. 

تاسو کوالی شئ چې 0430430-088 )سیمیز قیمت(. د د بهر څخه 430 880430 31+ ته زنګ 

ووهئ. 

تاسو باید د یو کال په جریان کښې وروسته له هغه څخه چې په امتحان کښې کامیابه شوی 

یاستئ د mvv درخواست وکړئ.  

که چېرې ناوخته شوی وی، بیا الزمه ده چې د رس له نوی څخه امتحان ورکړئ. د هغه وخت څخه چې 

تاسو د امتحان  په ورستی برخې کې کامیابه شوی یاستئ ستاسو وخت شمېرل پیل کېږی. 

که چېرې تاسو په آزموینې کې کامیاب نه شئ بیا څه کېږی؟    

تاسو هر کله کوالی شئ چې رس له نوی څخه امتحان ورکړئ. مګر الزمه ده چې بیا له رسه څخه په ټولنې 

کې د بلدیدلو ابتدائیه آزموینې لپاره نوم لیکنه وکړئ و بیا باید پیسې ورکړئ. 

آیا تاسو غواړئ چې د آزموینې په هکله اضافی مالومات السته راوړئ؟   

 تاسو کوالی شئ چې www.naarnederland.nl ویب پاڼه وګورئ. آیا تاسو پوښتنې لرئ؟ که 

چېرې پوښتنې ولرئ کوالی شئ 1400 دولتی شمېرې رسه اړیکې ونیسئ. تاسو کوالی شئ چې له بهر 

څخه په 31774656767+ شمېره اړیکې ونیسئ. همداشان تاسو کوالی شئ چې ایمیل هم و لېږئ. 

ددې کار لپاره تاسو کوالی شئ چې 

www.rijksoverheid.nl ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. 

په هالند کې په ټولنې بلدیدل

کله چې تاسو په هالند کې ژوند کوئ بیا الزمه ده چې خپل ځان په ټولنې کې نور هم بلد کړئ. په دې 

توګه تاسو کوالی شئ چې په آسانه توګه د هالند په ټږلنې کژ برخه واخلئ و امکان ددې چې ځان ته کار 

پیدا کړئ ډېر کېږی. ځکه الزمه ده چې تاسو په هالند کې هم باید په ټولنې کې د بلدیدلو په آزموینې کې 

کامیاب شئ. 

 که چېرې تاسو غواړئ په دې هکله اضافی مالومات السته راوړئ بیا کوالی شئ چې 

www.inburgeren.nl ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ.  
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