
வெளிநாடட்ில் வெய்ய 
இருக்கும் குடியுரிமம 
ஒருங்கிமைப்பு 
அடிப்பமட பரடீம்ெ
வநதரல்ாந்துக்கு
நீங்கள் நநதரல்ாநத்ில் உங்கள் வாழ்கக்க 
துகைவியுடன் /துகைவருடன் வாழ 
விரும்புகிறீரக்ள். நீங்கள் நநதரல்ாநத்ு நெல்லுமுன், 
அதற்கு நீங்கள், நவளிநாடட்ில் நெய்ய இருகக்ும் 
நநதரல்ாநத்ு நாடட்ின், நகடமுகறகள், நாடட்ு 
அகமப்பு, ெமூகதத்ினரின் தனி உரிகமகள் 
ெம்பநத்மான ஒருங்கிகைப்பு அடிப்பகட 
பரடீக்ெயில் ததரெ்ச்ி நபற தவை்டும். (சுருகக்மாக: 
குடியுரிகம ஒருங்கிகைப்பு அடிப்பகட பரடீக்ெ) 
குடியுரிகம ஒருங்கிகைப்பு அடிப்பகட பரடீக்ெ 
பற்றி இநத் துை்டுப் பிரசுரதத்ில் அகனதக்தயும் 
வாசிகக்லாம்.

வநதரல்ாந்தில் குடியுரிமம 
ஒருங்கிமைப்பு
நீங்கள் நநதரல்ாநத்ில் வாழ விரும்பினால், 
பின்வருவனவற்கறெ ்நெய்ய தவை்டும்:
• நீங்கள் நநதரல்ாநத்ு நமாழிகயக ்கற்க 

தவை்டும். இதனால்  உங்களுகக்ு நநதரல்ாநத்ில் 
பங்தகற்பது எளிதாயிருகக்ும்.

• நநதரல்ாநத்ு எவ்வாறு நெயல்படுகிறது என்பகத 
நீங்கள் கற்றுக ்நகாள்ள தவை்டும். நாங்கள் 
நநதரல்ாநத்ில் நாம் எமகக்ுள் எப்படி பழகி 
நகாள்கிதறாம் என்பகதயும் நீங்கள் கற்றுக ்
நகாள்ள தவை்டும்.

• நீங்கள் ெமூகதத்ில் பங்தகற்க தவை்டும். 
உதாரைமாக, தவகல நெய்வதன் மூலம் 
அல்லது ஊழியமற்ற நதாழில் பங்தகற்பது 
மூலம். ஒரு பாடதத்ிடட்தக்தப் பின்பற்றுவதன் 
மூலதமா, ஒரு ெங்கதத்ில் உறுப்பினராக 
இருப்பதன் மூலதமா அல்லது அயலவரக்ளுடன் 
நதாடரப்ு நகாள்வதன் மூலதமா இது 
ொதத்ியமாகும். இகத நாங்கள் அல்லது 
ஒருங்கிகைதல் என்று கூறுதவாம்.

நீங்கள் குடியுரிமம ஒருங்கிமைப்பு 
அடிப்பமட பரடீம்ெ வெய்ய வெை்டுமா?
நீங்கள் குடியுரிகம ஒருங்கிகைப்பு அடிப்பகட 
பரடீக்ெகக்ு  கடட்ாயபடுதத்ப்படட்ீரக்ளா, 
என்பது உதாரைமாக, உங்கள் வயது அல்லது 
நாடட்ுரிகமகய நபாறுதத்து. உங்களுகக்ு 
குடியுரிகம ஒருங்கிகைப்பு அடிப்பகட பரடீக்ெ 
கடட்ாயமா என்பகத அறிய குடிவரவு மற்றும் 
குடியுரிகம திகைகக்ளதத்ின் தெகவயின் (IND) 
வகலதத்ளதக்தப் பாருங்கள்.
குடிவரவு மற்றும் குடியுரிகம திகைகக்ளதத்ின் 
தெகவகயயும் (IND) நதாகலதபசி மூலமாக 
நதாடரப்ு நகாள்ளலாம்.
நதாகலதபசி: 088 - 0430 430 (உள்ளூர ்நதாகலதபசி 
கடட்ைம்)
நவளிநாடட்ிலிருநத்ு: +31 88 0430 430   

நீங்கள் பரடீம்ெ எடுக்க முடியாவிடட்ால் 
என்ன வெய்ெது?
சிலரால் பரடீக்ெ நெய்ய முடியாது. உதாரைமாக, 
அவரக்ளின் உடல்நிகல காரைமாக. நீங்கள் 
ஒரு பரடீக்ெ நெய்ய தவை்டிய அவசியமில்கல 
என்பகத அறிய விரும்புகிறீரக்ளா? இங்தக 
பாருங்கள்:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/

kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html

வெளிநாடட்ில் குடியுரிமம 
ஒருங்கிமைப்பு அடிப்பமட பரடீம்ெ 
வதரெ்ச்ி வபறுெது.
நநதரல்ாநத்ில் வாழ அனுமதிகக், ஐதராப்பிய 
ஒன்றியதத்ிற்கு நவளிதய உள்ளவரக்ளுகக்ு 
நபாதுவாக அனுமதி ததகவ. இநத் அனுமதிகயப் 
நபறுவதற்கு, நீங்கள் முதலில் நவளிநாடட்ில் 
ஒருங்கிகைப்பு ததரவ்ில் ததரெ்ச்ி நபற தவை்டும்.

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


குடியுரிமம ஒருங்கிமைப்பு அடிப்பமட 
பரடீம்ெ எப்படி இருக்கும்?
ததரவ்ில் 3 பிரிவுகள் உள்ளன:
1.  தபசும் திறன் - நீங்கள் நநதரல்ாநத்ு நமாழிகய 

தபெகக்ூடியவராக இருகக் தவை்டும்.
2.  வாசிப்பு திறன் - நீங்கள் நநதரல்ாநத்ு நமாழிகய 

வாசிகக்ூடியவராக தவை்டும்.
3.  நநதரல்ாநத்ு ெமுதாயதத்ின் அறிவு - 

நநதரல்ாநத்ில் நாங்கள் நாம் எமகக்ுள் 
எப்படி பழகி  நகாள்கிதறாம் என்பகதயும், 
நநதரல்ாநத்ில் என்ன விதிகள் உள்ளன 
என்பகதயும் நீங்கள் அறிநத்ிருகக் தவை்டும்.

பரடீக்ெ பற்றிய தமலதிக தகவல்ககள 
www.naarnederland.nl இல் காைலாம்.

குடியுரிமம ஒருங்கிமைப்பு அடிப்பமட 
பரடீம்ெக்கு தயார ்வெய்ெது.
உதத்ிதயாகபூரவ் சுயமாக கற்பதற்கான 
பாடதத்ிடட்தத்ுடன் நதாகுப்புடன் குடியுரிகம 
ஒருங்கிகைப்பு அடிப்பகட பரடீக்ெகக்ு நீங்கள் 
தயார ்நெய்யலாம்: Naar Nederland (நநதரல்ாநத்ு 
நெல்லல்). 
நநதரல்ாநத்ு நமாழிகய தபசும் திறன், வாசிப்பு 
திறன் மற்றும் நநதரல்ாநத்ு ெமுதாயதத்ின் 
அறிவுகக்ான பரடீக்ெ கூறுகளுகக்ு நீங்கள் 
தயாரிகக் தவை்டிய அகனதக்தயும் இநத் 
நதாகுப்பு நகாை்டுள்ளது. இநத் நதாகுப்கப 
நீங்கள் இலவெமாக பதிவிறகக்ம் நெய்யலாம் 
அல்லது www.naarnederland.nl  வகலதத்ளம் வழியாக 
நகாள்வனவு €25,00 கக்ு. இதந்தாகுப்பு 33 
நமாழிகளில் கிகடகக்ிறது.

பயிற்சி நபறுவதற்கான மாதிரி பரடீக்ெகளும் 
இகையதளதத்ில் உள்ளன.

நீங்கள் எங்கு பரடீம்ெ எடுக்க முடியும்?
• நநதரல்ாநத்ு தூதரகதத்ில்
• நநதரல்ாநத்ு அன்னிய நாடட்ு பிரதிநிதியின் 

காரியாலயம்

குடியுரிகம ஒருங்கிகைப்பு அடிப்பகட 
பரடீக்ெகக்ு பதிவு நெய்யும்தபாது உங்கள் நாடட்ில் 
பரிடக்ெகய எடுகக்கக்ூடிய தூதரகம் அல்லது 
அன்னிய நாடட்ு பிரதிநிதியின் காரியாலயம் 
இருகக்ிறதா என்று பாரக்க் தவை்டும். குடியுரிகம 
ஒருங்கிகைப்பு அடிப்பகட பரடீக்ெகய 
நீங்கள் எடுகக்கக்ூடிய தூதரகம் அல்லது 
அன்னிய நாடட்ு பிரதிநிதியின் காரியாலயம் 
உங்கள் நாடட்ில் இல்கலயா? அப்படியாயின் 
நீங்கள் தவறு நாடட்ிற்குெ ்நெல்ல தவை்டும். 
நீங்கள் பதிவு நெய்யும்தபாது எங்கு பரடீக்ெ 
எடுகக்ப்தபாகிறீரக்ள் என்பகத நீங்கள் நதரிவு 
நெய்யலாம்.

நீங்கள் எப்படி பதிவு வெய்ெது?
விை்ைப்ப பதத்ிரம் நிரப்பவும்.
பரிடக்ெயின் அகனதத்ு பகுதிகளுகக்ும் € 
150 நெலவாகிறது. உதாரைமாக நீங்கள் ஒரு 
பிரதியில் ததரெ்ச்ி நபறாவிடட்ால், தனிப்படட் 
பிரதிகளாகவும் எடுகக்லாம் தபசும் திறன் நெலவு 
€ 60. வாசிப்பு திறன் நெலவு € 50. நநதரல்ாநத்ு 
ெமூகதத்ின் அறிவுகக்ு €40 நெலவாகிறது.

உங்கள் பதிவுக்குப் பின்னர ்என்ன 
நடக்கும்?
குடியுரிகம ஒருங்கிகைப்பு அடிப்பகட 
பரடீக்ெகக்ு பதிவுநெய்த பின்னர், கல்வி நிரவ்ாக 
முககம (DUO) இலிருநத்ு ஒரு மின்னஞ்ெகலப் 
நபறுவீரக்ள். நீங்கள் எவ்வாறு கடட்ைம் 
நெலுதத்லாம் என்பகத இது விவரிகக்ிறது. 
உங்கள் பைதக்த கல்வி நிரவ்ாக முககம 
(DUO)நபற்றுள்ளதா? நீங்கள் மீை்டும் 
கல்வி நிரவ்ாக முககமயிலிருநத்ு (DUO) ஒரு 
நெய்திகயப் நபறுவீரக்ள். உங்கள் பரிடக்ெகக்ு 
ஒரு ெநத்ிப்பிற்கக்ான காலம்/ தநரதக்த 
ஏற்படுதத்ிகந்காள்ளலாம் என்று அது கூறுகிறது. 
நீங்கள் தூதரகதத்ுடன் அல்லது அன்னிய 
நாடட்ு பிரதிநிதியின் காரியாலயதத்ுடன் 
ெநத்ிப்பிற்கக்ான காலம்/ தநரதக்த 
ஏற்படுதத்ிகந்காள்ளுங்கள். 
குடியுரிகம ஒருங்கிகைப்பு அடிப்பகட பரடீக்ெ 
பற்றி தமலும் அறிய விரும்புகிறீரக்ளா?  
www.naarnederland.nl ஐப் பாருங்கள் .
உங்களிற்கு தகள்விகள் உள்ளதா? மதத்ிய அரசு 
எை்: 1400 அகழகக்வும்.
நவளிநாடட்ிலிருநத்ு நீங்கள்: + 31 77 4656767 இற்கு 
அகழகக்லாம். 
உங்கள் தகள்விகய www.rijksoverheid.nl ஊடாகவும் 
தகடக்லாம்.

பரடீம்ெ நாளில் என்ன நடக்கும்?
• நீங்கள் ஒப்புகந்காை்ட திகதி மற்றும் தநரதத்ில் 

ெமூகமளிகக் தவை்டும்.
• நீங்கள் கல்வி நிரவ்ாக முககமயிலிருநத்ு (DUO) 

நபற்றுள்ள ெநத்ிப்பிற்கக்ான அனுமதிகய 
உங்களுடன் எடுதத்ுெ ்நெல்ல தவை்டும்

• நநதரல்ாநத்ு விதிகள்படி அை்கமயில் 
எடுகக்ப்படட் உங்கள் வரை் புககப்படதக்த 
நகாை்டு வரதவை்டும்

• வரதவற்பு இடதத்ில அறிவிகக்வும். 
• உங்கள் கடவுெச்ீடக்ட காடட்ுகிறீரக்ள். 

அகடயாளதத்ிற்கான மற்நறாரு ஆதாரமும் 
அனுமதிகக்ப்படுகிறது.

• பைியாளர ்அதன் பிரதிகய பதியப்படுகின்றன. 
• உங்கள் ககதரகககள் எடுகக்ப்படுகின்றன.
• எல்லா தகவல்களும் கைனியில் பதிநத்ு 

கவகக்ப்படுகின்றன.
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நீங்கள் அமனதத்ு பிரிவுகமளயும் 
அடுதத்டுதத்ு எடுதத்ால் பரடீம்ெ எப்படி 
இருக்கும்?
• நநதரல்ாநத்ு ெமுதாயதத்ின் அறிவு பகுதி பற்றிய 

விளகக்ம்
• நநதரல்ாநத்ு  ெமுதாயதத்ின் அறிவு பகுதியின் 

பங்கு பற்றுதல். பரடீக்ெ அதிகூடிய 30 
நிமிடங்கள் ஆகும்.

• இகடதவகள 
• வாசிப்பு திறன் பகுதி பற்றிய விளகக்ம்.
• வாசிப்பு திறன் பகுதிகய பங்கு பற்றுதல். 

பரடீக்ெ அதிகூடிய 35 நிமிடங்கள் ஆகும்.
• இகடதவகள 
• தபசும் திறன் பகுதி பற்றிய விளகக்ம்.
• தபசும் திறன் பகுதிகய பங்கு பற்றுதல். பரடீக்ெ 

அதிகூடிய 30 நிமிடங்கள் ஆகும்.

நீங்கள் ஒரு கைைியில் பரடீக்ெகய நெய்வீரக்ள். 
நீங்கள் எழுத தவை்டியதில்கல. நமாதத்தத்ில் 
நீங்கள் தூதரகதத்ில் அல்லது அன்னிய நாடட்ு 
பிரதிநிதியின் காரியாலயதத்ில் சுமார ்இரை்டு 
மைி தநரம் இருப்பிரக்ள்.

நீங்கள் எப்வபாது வதரெ்ச்ி வபற்றீரக்ள்?
நீங்கள் பரடீக்ெயின் மூன்று பகுதிகளிலும் 
தபாதுமான அளவு புள்ளிகள் நபற்றால், 
ததரவ்ு  நபற்றவர ்ஆவீரக்ள். நீங்கள் ததரெ்ச்ி 
நபற்றிருகக்ிறீரக்ளா என்பகத ஒவ்நவாரு 
பரடீக்ெயின் பகுதிகளும் தனிதத்னியாக 
அறிவிகக்ப்படும். நீங்கள் ஒரு பகுதிகக்ுத ்ததரெ்ச்ி 
நபறவில்கலயா? நீங்கள் அநத் பகுதிகய மடட்ுதம 
மீை்டும் நெய்ய தவை்டும்.

முடிவு எப்வபாது வதரியும்?
எடட்ு வாரங்களுகக்ுள் நீங்கள் கல்வி நிரவ்ாக 
முககம (DUO) முடிகவப் நபறுவீரக்ள். 
நபரும்பாலும் அது தவகமாக நெல்லும். 
நீங்கள் அகனதத்ு பகுதிகளுகக்ும் 
ததரெ்ச்ி நபற்றுவிடட்ுகிறீரக்ளா? உங்கள் 
MVV- விை்ைப்பதக்த நதாடரலாம். MVV-
விை்ைப்பதத்ிற்கு நீங்கள் தமலும் பல 
நிபநத்கனகளுகக்ு இைங்க தவை்டும். குடிவரவு 
மற்றும் குடியுரிகம திகைகக்ளதத்ின் தெகவ 
(IND) இகதப் பற்றிய தமலதிக தகவல்ககள 
உங்களுகக்ு வழங்க முடியும்: 
www.ind.nl ஐப் பாருங்கள் நீங்கள்: 
088 - 0430 430 (உள்ளூர ்நதாகலதபசிக ்கடட்ைம்) 
அகழகக்லாம். நவளிநாடட்ிலிருநத்ு நீங்கள் : 
+31 88 0430 430 அகழகக்லாம்.

பரடீம்ெயில் வதரெ்ச்ி வபற்ற ஒரு 
ெருடதத்ிற்குள் நீங்கள் MVV-க்கு 
விை்ைப்பிக்க வெை்டும்.
நீங்கள் தாமதிதத்ு விடட்ீரக்ளா? அப்படியாயின் 
நீங்கள் மீை்டும் பரடீக்ெகய எடுகக் தவை்டும். 
இறுதி பகுதிகய எநத் நாளில் பரடீக்ெயில் ததரெ்ச்ி 
நபற்றிரக்தளா அநத் நாளில் இருநத்ு கைகக்ு 
எடுகக்ப்படட்ும். 

நீங்கள் பரடீம்ெயில் வதரெ்ச்ி 
வபறாவிடட்ால் என்ன வெய்ெது?
நீங்கள் எப்தபாதும் பரடீக்ெகய மீை்டும் 
எடுகக்லாம். குடியுரிகம ஒருங்கிகைப்பு 
அடிப்பகட பரிடக்ெகக்ு நீங்கள் மீை்டும் பதிவு 
நெய்து பைம் நெலுதத் தவை்டும்.

நீங்கள் பரடீம்ெ பற்றி வமலும் அறிய 
விரும்புகிறீரக்ளா?
www.naarnederland.nl ஐப் பாரக்வயிடவும். அல்லது 
உங்களிடம் தகள்விகள் உள்ளதா? அப்படியாயின் 
மதத்ிய அரசு எை்: 1400 அகழகக்வும். 
நவளிநாடட்ிலிருநத்ு நீங்கள்: + 31 77 4656767 இற்கு 
அகழகக்லாம். 
நீங்கள் ஒரு மின்னஞ்ெகலயும் அனுப்பலாம். 
இதற்கு நீங்கள் www.rijksoverheid.nl கக்ுெ ்நெல்லவும்.

வநதரல்ாந்தில் ஒருங்கிமைப்பு
நீங்கள் நநதரல்ாநத்ில் வசிதத்ால், நீங்கள் 
தமலும் குடியுரிகமகய ஒருங்கிகைய 
தவை்டும் தவை்டும். உங்களுகக்ு நநதரல்ாநத்ு  
ெமுதாயதத்ில் பங்தகற்பது எளிதாகுகிறது, 
தமலும் தவகல ததடுவதற்கு உங்களுகக்ு 
தமலதிக வாய்ப்பு உள்ளது. அதனால்தான் நீங்கள் 
நநநதரல்ாநத்ிலும் குடியுரிகம ஒருங்கிகைப்பு 
பரடீக்ெயில் ததரெ்ச்ி நபற தவை்டும்.
அகதப் பற்றி தமலும் அறிய விரும்புகிறீரக்ளா?: 
www.inburgeren.nl ஐ   பாரக்வயிடவும்.
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