
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਵਿਆਦੀ ਏਕੀਕਰਣ 
ਪਰੀਵਿਆ
ਿੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਤੱਕ
ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ l ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਜਾ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਵਿਕ ਏਕੀਕਰਣ 
ਐਗਜਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੌਂਡ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ (ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ: ਸੀਵਿਕ ਏਕੀਕਰਣ 
ਪਰੀਖਿਆ) l ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਵਿਚ ਸਿਵਿਕ ਏਨਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 
ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ l

ਿੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ l ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 

ਲੈਣਾ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l 
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਡੇਰਲੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ l 

ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ l
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਾਮ ਕਰ ਕੇ 

ਜਾ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਾਮ ਦੁਆਰਾ l ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ l  
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ: ਏਕੀਕਰਣ ਜਾਂ ਏਕੀਕਰਣ l 

ਕੀ ਤੁਹਾਿੂੰ ਿੀ ਵਸਵਿਕ ਐਂਟੀਗਰੇਸ਼ਿ ਇਮਵਤਹਾਿ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਚਾਹੇ ਤੁਵਾੜੇ ਲਈ ਸਿਵਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਆ ਨਾਇ,, 
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ l 
ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਵਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ ਐੱਨ ਡੀ) ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ l 
ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ ਐਂਡ ਦੀ) ਨੂੰ ਕਾਲ 
ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ l 
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ: 088 - 0430 430 (ਸਥਾਨਕ ਰੇਟ)
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ: +31 88 0430 430

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਰੀਵਿਆ ਿਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਦਾਹਰਣ 
ਲਈ l 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ  ਜਾ 
ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਵੇਖੋ:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-
antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-
inburgeringsexamen.html

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਵਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਪਰਰੀਵਿਆ ਪਾਸ ਕਰੋ
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੇਡ ਲਈ, ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ l  ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ 
ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ  ਸਿਵਿਕ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l 

ਬੁਵਿਆਦੀ ਏਕੀਕਰਣ ਪਰਰੀਵਿਆ ਵਕਹੋ ਵਜਹਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਗ ਹਨ:
1.  ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਨਰ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l 
2.  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਨਰ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਚ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l 
3.  ਡੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 

ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ 
ਵਿਚ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?  

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ 
www.naarnederland.nl l 

ਬੁਵਿਆਦੀ ਏਕੀਕਰਣ ਪਰਰੀਵਿਆ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਕਰੋ
ਤੁਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਵੇਯਮ-ਅਧਿਐਨ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਏਕੀਕਰਨ 
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਲਈ l ਇਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਵਿੱਚ 
ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਡਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ l ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਕੇਜ 
ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ  
www.naarnederland.nl  ਤੇ € 25,00 ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ l 
ਇਹ ਪੈਕੇਜ 33 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ l

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ l 

ਤੁਸੀਂ ਪਰਰੀਵਿਆ ਵਕੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?
• ਇਕ ਡੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਚ
• ਇਕ ਡਚ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵਿਖੇ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ l ਕੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ 
ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ l  
ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਗੇ l

ਤੁਸੀਂ ਵਕਿੇਂ ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ ਗੇ ?
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ l 
ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ € 150 ਹੈ l ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ l 
ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕੀਮਤ € 60 ਹੈ lਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕੀਮਤ € 50 ਹੈ l 
ਡੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੀਮਤ € 40 ਹੈ l

https://ind.nl/paginas/basisexamen-inburgering-in-het-buitenland.aspx
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
http://www.naarnederland.nl
http://www.naarnederland.nl
https://www.naarnederland.nl/category/voorbeeldexamens
https://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
https://apps.duo.nl/aib-gui/#/ambassade


ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਿ ਦੇ ਬਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 
ਬੁਨਿਆਦੀ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ (DUO) ਤੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਮਿਲੇਗੀ l ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ l  ਕੀ DUO. ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ 
ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ DUO ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ l  ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ l ਤੁਸੀਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ 
ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਣਾਓ ਗੇ l
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ 
www.naarnederland.nl  ਤੇ ਜਾਓ l 
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ: 
1400 l 
ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ: + 31 77 4656767 l 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ  www.rijksoverheid.nl  ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ l

ਪਰਰੀਵਿਆ ਦੇ ਵਦਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
• ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੋ l 
• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲੈਕੇ ਜਾਯੋ ਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ DUO ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ l 
• ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਨਵੀ ਕਲਰ  ਫੋਟੋ ਲੈਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਡਚ ਦੀ ਮੰਗਾਂ 

ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ l 
• ਤੁਸੀਂ ਡੈਸਕ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ l
• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ l ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੋਇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ l
• ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ l 
• ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਲਏ ਜਾਨ ਗੇ l 
• ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l

ਪਰਰੀਵਿਆ ਵਕਿਂੇ ਵਦਿਾਈ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਂੈਦੇ ਹੋ?
• ਡੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ l
• ਡਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਣਾ l ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 

ਮਿੰਟ ਲਗਦੇ ਹਨ l 
• ਵਿਰਾਮ l 
• ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ l 
• ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਣਾ l ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 

ਮਿੰਟ ਲਗਦੇ ਹਨ l 
• ਵਿਰਾਮ l 
• ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ l 
• ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਣਾ l ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 

30 ਮਿੰਟ ਲਗਦੇ ਹਨ l 

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ l  ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ l 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵਿਚ ਹੋਂਦੇ ਹੋ l

ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ?
ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨਾ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਹੈ l ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭਾਗ 
ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾ ਨਾਈ l  ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 
ਕਰਨਾ ਹੈ l

ਤੁਹਾਿੂੰ ਿਤੀਜਾ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀ ਯੂ ਦਾ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ l 
ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ l  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਫਿਰ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ mvv ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ l ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਵੀ 
ਹਨ ਜਿਨਾਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ mvv ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l 
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (IND) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:  www.ind.nl  ਦੇਖੋ l 
ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 088 - 0430 430 (ਸਥਾਨਕ ਦਰ) l  ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 
ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ: +31 88 0430 430.

ਪਰਰੀਵਿਆ ਪਾਸ ਕਰਿ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਿੂੰ mvv ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ l  ਅਸੀਂ 
ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ l

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਰੀਵਿਆ ਪਾਸ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ l  ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਏਕੀਕਰਣ 
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ l

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਰੀਵਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਵੇਖੋ  www.naarnederland.nl  ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ 
ਹਨ? ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ: 1400 ਤੇ l ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ: 
+ 31 77 4656767 l  ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ l ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ, 
www.rijksoverheid.nl  ਤੇ ਜਾਓ l

ਿੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l 
ਇਸਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ l ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ 
ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਵੇਖੋ: www.inburgeren.nl l 

http://www.naarnederland.nl
http://www.rijksoverheid.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart
http://www.ind.nl
https://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
https://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
http://www.naarnederland.nl
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.inburgeren.nl
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