
ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝወሃብ ናይ ምስ 
ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ መባእታዊ 
መርመራ 
ናብ ኔዜርላንድ
ምስ መጻምድትኹም ኣብ ኔዘርላንድ ክትነብሩ ደሊኹም ኣለኹም። 
ቅድሚ ናብ ኔዘርላንድ ንምምጻእ ፍቓድ ምርካብኩም፣ ኣብ ወጻኢ ሃገር 
ንዝወሃብ ናይ ምስ ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ መባእታዊ መርመራ (ብሓጺር 
ኣገላልጻ ድማ (ናይ ምውህሃድ መባእታዊ መርመራ) ክትሓልፍዎ 
ኣለኩም። ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ብዛዕባ ናይ ምስ ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ 
መባእታዊ መርመራ ብዝምልከት ኩሉ ከተንብብዎ ኢኹም። 

ኣብ ኔዘርላንድ ምስ ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ 
እንተደኣ ኣብ ኔዘርላንድ ክትነብሩ ድልየት ኣለኩም ኮይኑ፣ ነዞም ዝስዕቡ 
ነገራት ክትገብሩ ኣለኩም፥
• ቋንቋ ኔዘርላንደኛ ክትመሃርዎ ኣለኩም። ብኸምዚ ድማ ኣብ ኔዘርላንድ 
ኣብ ኩሉ ነገር ብቐሊሉ ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም።

• ኔዘርላንድ ከመይ ከምዝኾነት ክትመሃሩ ኣለኩም። ኣብ ኔዘርላንድ 
ብኸመይ ኣገባብ ንንሕድሕድና ተራዳዲእና ከምእንኸይድ ክትመሃሩ 
ኣለኩም። 

• ምስ’ዚ ሕብረተሰብ ክትዋስኡ ኣለኩም፣ ንኣብነት ስራሕ ብምስራሕ፣ 
ወይ ድማ ደሞዝ ዘይክፈሎ ናይ ወለንታ ስራሕ ብምስራሕ። ትምህርቲ 
ብምምሃር፣ ናይ ማሕበር ኣባል ብምዃን ወይ ድማ ምስ ጎረባብትኻ 
ከምቲ ንቡር ርክብ ብምግባር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ 
እውን፥ ምውህሃድ ምስ ሕብረተ-ሰብ ኢልና ንጽውዖ ኢና።

እዚ ናይ ናይ ምስ ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ መባእታዊ መርመራ 
ክትገብርዎ ግድን ድዩ? 
እዚ ናይ ምስ ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ መባእታዊ መርመራ ክትገብርዎ 
ግድን ድዩ ኣይኮነን ዝውሰን ንኣብነት ብዕድሜኹምን ዜግነትኩምን እዩ።.
እዚ ናይ ምስ ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ መባእታዊ መርመራ ክትገብርዎ 
ግድን ድዩ ኣይኮነን ንምፍላጥ፣ ኣብ ናይ ጉዳይ ስደትን ዜግነትን (IND) 
ናይ ኢንተርኔት መርበብ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። 
ናብ ጉዳይ ስደትን ዜግነትን (IND) ብምድዋል እውን ክትሓቱ ትኽእሉ 
ኢኹም።
ስልኪ ቁጽሪ፥ 088 - 0430 430 (ናይ ውሽጢ ሃገር ክፍሊት) 
ካብ ወጻኢ ሃገር እትድውለሉ ስልኪ ቁጽሪ፥ +31 88 0430 430 እዩ። 

ነዚ መርመራ ክትገብርዎ ዘይጥዕመኩም ምስ ዝኸውን ከ? 
ገለ ገለ ሰባት ነዚ መርመራ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም። ንኣብነት 
ብሰንኪ ዘለዎም ናይ ጥዕና ጸገም። መርመራ ምግባር ዘየድልየኩም 
እንተኾይኑ ክትፈልጡ ትደልዩ ዶ? እምበኣር ኣብዚ ዝስዕብ ተመልከቱ፥ 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-
antwoord/kan-ik-ontheffing-krijgen-voor-een-
inburgeringsexamen.html

ነቲ ኣብ ወጻኢ ሃገር ንዝወሃብ ናይ ምስ ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ 
መባእታዊ መርመራ ምሕላፍ
ሃገሮም ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት (EU) ወጻኢ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ኔዜርላንድ 
ንኽነብሩ መብዛሕትኡ እዋን ፍቓድ የድልዮም እዩ። እምበኣር ፍቓድ 
ንኽወሃበኩም መጀመርታ ነዚ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝወሃብ ናይ ምስ 
ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ መባእታዊ መርመራ ክትሓልፍዎ ኣለኩም።

እዚ ናይ ምስ ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ መባእታዊ መርመራ ከመይ 
እዩ? 
እቲ መርመራ ብ 3 ክፋላት ዝቖመ እዩ፥ 
1.  ናይ ምዝራብ ክእለት – ቋንቋ ኔዘርላንደኛ ክትዛረቡ ክትክእሉ 
ኣለኩም። 

2.  ናይ ምንባብ ክእለት – ቋንቋ ኔዘርላንደኛ ከተንብቡ ክትክእሉ 
ኣለኩም። 

3.  ብዛዕባ ሕብረተ-ሰብ ኔዘርላንድ ፍልጠት ምህላው – ኣብ ኔዘርላንድ 
ብኸመይ ኣገባብ ነንሕድሕድና ተረዳዲእና ከምእንኸይድ ክትፈልጡ 
ኣለኩም።  ኣብ ኔዘርላንድ ዘለዉ ሕግታት ድማ ክትፈልጥዎም 
ኣለኩም።

ብዛዕባ እዚ መርመራ ብዝምልከት ኣብ www.naarnederland.nl ተወሳኺ 
ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። 

ንናይ ምስ ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ መርመራ ምድላው 
ነቲ ወግዓዊ ዝኾነ ባዕልኻ ክትመሃረሉ እትኽእል፥ ናብ ኔዘርላንድ (Naar 
Nederland) ዝብል መምሃሪ ነገር ብምጥቃም ንናይ ምስ ሕብረተ-ሰብ 
ምውህሃድ መባእታዊ መርመራ ክትዳለዉሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ 
ኩሎም እቶም ንናይ ምዝራብ ክእለት ፣ ናይ ምንባብ ክእለትን ፍልጠት 
ሕብረተ-ሰብ ኔዘርላንድን ዝብሉ ክፋላት መርመራ ንምድላው ዘድልይኹም 
ነገራት ኣለዉ። ነዚ ነገር እዚ ካብ ኢንተርኔት ብነጻ ከተውጽእዎ ትኽእሉ 
ኢኹም። ወይ ድማ  € 25,00 (ዒስራን ሓሙሽተን ይሮ) ብምኽፋል 
ብመንገዲ www.naarnederland.nl ዝብል ናይ ኢንተርኔት መርበብ 
ክትእዝዝዎ ትኽእሉ ኣኢኹም።
እዚ ብ 33 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተዳልዩ ይርከብ።

ኣብቲ ናይ ኢንተርኔት መርበብ ክትለማመድሉ እትኽእሉ ናይ መርመራ 
ኣብነታት እውን ኣለዉ።

እቲ መርመራ ኣበይ ኢኹም ክትወስድዎ ትኽእሉ? 
• ኣብ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኔዘርላንድ 
• ኣብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ኔዘርላንድ 

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


ነቲ ናይ ምስ ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ መባእታዊ መርመራ ከምእትወስዱ 
ክትሕብሩ እንከለኹም ኣብ ሃገርኩም ቤት ጽሕፈት ቆንስል ወይ ድማ ቤት 
ጽሕፈት ኤምባሲ ኔዘርላንድ ከምዘሎን ከምዘየለን ክትርእዩ ትኽእሉ 
ኢኹም። እንተደኣ ኣብ ሃገርኩም መርመራ ክትወስድሉ እትኽእሉ ቤት 
ጽሕፈት ቆንስል ወይ ድማ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኔዘርላንድ ዘየሎ ኾይኑ 
ድማ ናብ ካልእ ሃገር ክትከዱ ኣለኩም። ከተመልክቱ እንከለኹም እቲ 
መርመራ ኣበይ ኮይንኩም ክትወስድዎ ከምእትደልዩ ክትመርጹ ኣለኩም።

ከመይ ጌርኩም ኢኹም ተመልክቱ? 
ናይ መመልከቲ መምልኢ ቅጺ ምልኡ።
ዋጋ ናይ መርመራ ንኹሎም ክፋላት ብጠቕላላ € 150 (ሚእትን ሓምሳን 
ይሮ) እዩ። ነቶም መርመራታት ብብተናጸል እውን ክትገብርዎም ትኽእሉ 
ኢኹም። ንኣብነት ንሓደ ክፋል ናይቲ መርመራ ዘይሓለፍክሞ 
ምስእትኾኑ። ናይ ምዝራብ ክእለት € 60 (ሱሳ ይሮ) እዩ ዋግኡ። ናይ 
ምጽሓፍ ክእለት € 50 (ሓምሳ ይሮ) እዩ ዋግኡ። ፍልጠት ሕብረተ-ሰብ 
ኔዘርላንድ € 40 (ኣርባዓ ይሮ) እዩ ዋግኡ። 

ብድሕሪ ምምልካትኩም እንታይ ይግበር? 
ብድሕሪ’ቲ ናይ ምስ ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ መባእታዊ መርመራ 
ክትወስዱ ከምእትደልዩ ምምልካትኩም ካብ ጉዳያት ምትግባር ትምህርቲ 
(DUO) ኢ-መይል ይለኣኸልኩም እዩ። ኣብዚ ብኸመይ ከምእትኸፍሉ 
ይሕበረኩም። እንተደኣ ጉድያት ምትግባር ትምህርቲ (DUO) ካባኹም 
ገንዘብ ተቐቢሉ ኮይኑ ድማ እንደገና ካብ ጉድያት ምትግባር ትምህርቲ 
(DUO) ኢ-መይል ይለኣኸልኩም። ትሕዝቶ ናይዚ ድማ መርመራ 
ንምግባር ቆጸራ ክትሕዙ ከምትኽእሉ ዝሕብር እዩ። ስለዚ ድማ ምስ ቤት 
ጽሕፈት ቆንስል ወይ ድማ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ቆጸራ ትገብሩ። 
ብዛዕባ ናይ ምስ ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ መባእታዊ መርመራ ብዝምልከት 
ተወሳኺ ክትፈልጡ ደሊኹም ኣለኹም ዶ? እምበኣር ኣብ  
www.naarnederland.nl ተመልከቱ ኢኹም።
ሕቶ ኣለኩም ዶ? እምበኣር ናብ መንግስቲ ብመንገዲ ስልኪ ቑጽሪ፥ 1400 
ደውሉ ኢኹም።
ካብ ወጻኢ ሃገር እትድውለሉ ስልኪ ቁጽሪ፥ + 31 77 4656767 እዩ።
ብመንገዲ www.rijksoverheid.nl እውን ሕቶኹም ከተቕርቡ ትኽእሉ 
ኢኹም።

ኣብቲ መርመራ ዝግበረሉ መዓልቲ እንታይ ይፍጸም? 
• ኣብቲ ዝተቛጸርኩሞ መዓልትን ሰዓትን ትርከቡ። 
• ናብቲ መርመራ ክትከዱ ከለኹም ብጉድያት ምትግባር ትምህርቲ 
(DUO) ዝተወሃበኩም ቆጸራ ከምዝሓዝኩም ዘረጋግጽ ሰነድ ምሳኹም 
ተማሊእክሞ ትኸዱ።

• ብመሰረት ከምቲ ኣብ ኔዘርላንድ ዝጥለብ ቅድሚ ሓጺር እዋን 
ዝተሰኣልክሞ ሕብራዊ ናይ ታሴራ ስእሊ ክትማልኡ ኣለኩም።

• ናብ መመልከቲ ቦታ ብምኻድ ተመልክቱ።
• ፓስፖርትኹም ተርእዩ። ካልእ ናይ መንነት ወረቐት ከተርእዩ እውን 
ይፍቀድ እዩ። 

• ሰራሕተኛ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ወይ ድማ ቆንስል ቅዳሕ ናይ ሰነዳት 
ይወስድ።

• ናይ ኣጻብዕቲ ኣሻራ ይውሰደልኩም። 
• ኩሎም ሓበሬታታት ኣብ ኮምፑተር ይዕቀቡ።

እንተደኣ ንኹሎም ክፋላት መርመራ ብቕደም ተኸተል ኣብ ሓደ 
እዋን ክትገብርዎም ኮይንኩም ከመይ እዩ ዝኸውን? 
• ብዛዕባ ክፋል ፍልጠት ሕብረተ-ሰብ ኔዘርላንድ ብዝምልከት መብርሂ 
ይወሃብ። 

• ናይ ክፋል ፍልጠት ሕብረተ-ሰብ ኔዘርላንድ መርመራ ይወሃብ። እቲ 
መርመራ እንተበዝሐ 30 ደቓይቕ እዩ ዝወስድ። 

• ዕረፍቲ።
• ብዛዕባ ክፋል ናይ ምንባብ ክእለት ብዝምልከት መብርሂ ይወሃብ። 
• ናይ ክፋል ክእለት ምንባብ መርመራ ይወሃብ። እቲ መርመራ 
እንተበዝሐ 35 ደቓይቕ እዩ ዝወስድ። 

• ዕረፍቲ።
• ብዛዕባ ክፋል ክእለት ምጽሓፍ ብዝምልከት መብርሂ ይወሃብ።
• ናይ ክፋል ክእለት ምጽሓፍ መርመራ ይወሃብ። እቲ መርመራ 
እንተበዝሐ 30 ደቓይቕ እዩ ዝወስድ። 

እቲ መርመራ ኣብ ኮምፑተር ኢኹም ትገብርዎ። ምጽሓፍ ኣየድልየኩምን 
እዩ። ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ወይ ድማ ናይ ቆንስል ንኹሉ 
መርመራታት ክትገብሩ ብጠቕላላ ናይ ክልተ ሰዓታት ኣቢሉ ዝኸውን ግዜ 
ክወስደልኩም እዩ። 

መዓስ ኢኹም ሓሊፍኩም ትበሃሉ? 
እንተደኣ ንሰለስቲኦም ክፋላት መርመራ እኹል ዝኾነ መሕለፊ ነጥቢ 
ኣምጺእኩም ኮይንኩም ኢኹም ትሓልፉ። ንነፍስ-ወከፍ ክፋል ድማ 
በብተናጸል ሓሊፍኩሞ እንተደኣ ኾይንኩም ይንገረኩም። እንተደኣ ንሓደ 
ክፋል ጥራሕ ዘይሓሊፍክሞ ኮይንኩም ድማ ንዑኡ ጥራሕ ከምብሓድሽ 
ትፍተንዎ። 

መዓስ እዩ ውጺኢት ናይ መርመራ ዝንገረኩም? 
ውጺኢት ናይ መርመራ ብጉድያት ምትግባር ትምህርቲ (DUO) ኣብ 
ውሽጢ ሸሞንተ ሳምንታት ይንገረኩም። መብዛሕትኡ እዋን ካብዚ 
ብዝቐልጠፈ ይንገር እዩ። እንተደኣ ንኹሎም ክፋላት ሓሊፍክሞም 
ኮይንኩም ድማ ናብ ኔዘርላንድ መእተዊ ዝኸውን ቪዛ (mvv) ክወሃበኩም 
ናብ ምሕታት ክትሰጋገሩ ትኽእሉ ኢኹም። መእተዊ ቪዛ (mvv) 
ንምሕታት ከተማልእዎም ዘለኩም ብዙሓት ሕግታት ኣለዉ። ጉዳይ ስደትን 
ዜግነትን (IND) ብዛዕባ’ዚ ብዝምልከት ብዙሕ ሓበሬታ ክህበኩም ይኽእል 
እዩ። ኣብ  www.ind.nl ተመልከቱ። ናብ ስልኪ ቑጽሪ፥ 088 - 0430 430 
(ናይ ውሽጢ ሃገር ክፍሊት) ድማ ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ 
ወጻኢ ሃገር እትድውለሉ ስልኪ ቁጽሪ፥ +31 88 0430 430 እዩ። 

እቲ ፈተና ምስሓለፍኩሞ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት መእተዊ ቪዛ 
(mvv) ክትሓቱ ኣለኩም። 
እንተደኣ ደንጒኹም ከምብሓድሽ መርመራ ክትገብሩ ኣለኩም። ንሕና 
ካብታ ናይ መጨረሽታ ክፋል መርመራ ዝገበርኩምላ እዋን ኣትሒዝና 
ኢና ምጽብጻብ ንጅምር። 

መርመራ ምስዘይትሓልፍዎ ኸ? 
ነቲ መርመራ ኩሉ ግዜ ከምብሓድሽ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ግን 
ናይ ምስ ሕብረተ-ሰብ ምውህሃድ መባእታዊ መርመራ ክትገብሩ 
ከምዝደለኹም ከምብሓድሽ ከተመልክቱ ኣለኩም። ከምብሓድሽ ድማ 
ክትከፍሉ ኣለኩም።

https://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
https://apps.duo.nl/aib-gui/#/ambassade
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


ብዛዕባ’ዚ መርመራ ዝያዳ ክትፈልጡ ትደልዩ ዶ? 
እምበኣር ኣብ www.naarnederland.nl ተመልከቱ። ወይ ሕቶ ኣለኩም 
ዶ? እምበኣር ናብ መንግስቲ ብመንገዲ ስልኪ ቑጽሪ፥ 1400 ደውሉ 
ኢኹም። ካብ ወጻኢ ሃገር እትድውለሉ ስልኪ ቁጽሪ፥ + 31 77 4656767 
እዩ። ናብ www.rijksoverheid.nl ብምኻድ እውን ኢ-መይል ክትልእኹ 
ትኽእሉ ኢኹም።

ምስ ሕብረተ-ሰብ ኔዘርላንድ ምውህሃድ
እንተደኣ ኣብ ኔዘርላንድ ትነብሩ ኣለኹም ኮይንኩም፣ ምስ ሕብረተ-ሰብ 
ኔዘርላንድ ክትወሃሃዱ ኣለኩም። ብኸምዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ሕብረተ-ሰብ 
ኔዘርላንድ ብቐሊሉ ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም፣ ስራሕ ናይ ምርካብ 
ዕድልኩም ድማ ልዑል ይኸውን። ስለዚ ድማ ኣብ ኔዘርላንድ ምስ 
መጻእኩም እውን ናይ ውህደት መርመራ ክትሓልፉ ናይ ግድን እዩ። 
ተወሳኺ ክትፈልጡ ደሊኹም ኣለኹም? እምበኣር ኣብ፥  
www.inburgeren.nl ተመልከቱ።

http://www.naarnederland.nl
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.inburgeren.nl
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