تسكن للتو في هولندا و قد حصلت على تصريح إقامتاتا .
أهال ب و نتمنى ل السعمدة! تصل إلى بريدك رسملة تان
تؤسسة ( DUOتؤسسة تنفيذ التعليم) ،تكتوب فايا ام انا
يجب ان تندتا  .تاواوب باذلا عان أارياا أدان اتاتا امن.
تستطيع إليسيو للّغمت أن تسمعدك في ذلا  .ياناجاح %58
تن المشتركين لدينم في هذا االتت من.
نووب في هذا المنشور بذكر أهم األتور بملنسبة ل .
تتى تكون تلزتم بمالندتمج؟
تكون تلزتم بمالندتمج عندتم :
ال تكون تن إحاد دو االتا امد األورباي أو ساويسارا أو
تركيم.
تكون قد حصلت على تصريح إقمتة تان دارارة الا اجارة و
التجنيس .IND
تم هو االندتمج بملضبط؟
يعني "االندتمج" أن تتعرف على المجتمع ال اولاناد و أن تاعارف
كيف يمكن التصرف في هولندا .تثبت أن قد اندتجت عان أارياا
أدان اتت من.
تستطيع االختيمر بين اتت منيان تالاتالافايان  :إتاتا امن االنادتامج أو
االتت من الوزار للغة ال ولانادياة كالاغاة امناياة Staatsexamen
 .NT2يلتبر اتت من االندتمج تعرفت بملمجتمع ال اولاناد ))KNS
و تعرفت بمللغة ال ولندية ( السمع و النطا و الاوارانة و الاكاتامباة).
يلتبر االتت من الوزار نفس األجزان تام عادا تاعارفاة الاماجاتاماع
ال ولند ) .)KNSينمسب االتاتا امن الاوزار Staatsexamen
 NT2األشلمص الذين يرغبون فاي دراساة أعالاى تان الاماساتاو
الم ني المتوسط .MBO+
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لدي تن الوقت ال ة سنوات بعد ال صو عالاى تصارياح اةقامتاة
للنجمح في أحد االتت منين.
سوف يتغير ت تو اتت من االندتمج و االتاتا امن الاوزار لالاغاة
ال ولندية كلغة منية Staatsexamen NT2باملاناساباة لا اشالامص
ال مصلين على تصريح اةقمتة بعد  1ينمير/كمناون الاثامناي .5118
سوف يتم توسيع اتت من االندتمج بجزن االأّالع على سوق الاعامال
ال ولند ( ، )ONAو بمةضمفة إلى ذل فساياتام تاوساياع االتاتا امن
الوزار للغة ال ولندية كلغة منية Staatsexamen NT2بمتت امن
تعرفة المجتماع الا اولاناد و جازن االأّاالع عالاى ساوق الاعامال
ال ولند ( .)ONAإن إليسيو للّغمت على تعرفة ب ذه التغايايارات و
سوف تووب بت وير دورات م لالندتمج و دورات تعليم ام لالا اولانادياة
كلغة منية  NT2بمم يتنمسب تع هذه التغييرات.

078 644 9770
info@elyciotalen.nl


@

كيف يمكن االندتمج؟
لكي تندت تلتمر تدرسة حمصلة على عاالتاة Blik op
 Werkتستطيع تسمعدت جيدا في ذل  .إن إليسيو للّاغامت
 Elycio Talenهي إحد هذه الامادارا الاتاي تساتاطاياع
في م دراسة دورة االندتمج و التاي ياتام تا اضايارك فايا ام
لاالتااتا اامن .ياانااجااح  %58تاان تشااتااركايااناام فااي اتااتا اامن
االندتمج .يمن نم المشاتاركاون تاتاوساط ناوامأ قادره 9,5
(يتضح ذل تن ب ث الرضم لـ .)Blik op Werk

لممذا تلتمر إليسيو للّغمت Elycio Talen؟
-

-

-

نسمعدك في ألب الورض و التوديم لإلتت من
تااعااماال إلاايااساايااو ل الّااغاامت  Elycio Talenفااوااط
بمجموعمت صغيرة تؤلفة تن  15شالاصام كا اد
أقصى
تستطيع ال صو على دروا انفرداية
ت صل على توجه شلصي يوج لثالث تارات
في األسبوع
قبل أن تلت ا بملدروا لدينم ،نووب بملتعرف علي
عن أريا ت مد ة تعمرف
نووب و بملتشامور تاعا باماواراماة تاواد الادراساة
ب سب تستواك و احتيمجمت
تكون خطة تعلم عندرذ فعّملة و عملية
إن ضممن هو عالتة Blik op Werkو شا امدة
المنظمة الدولية للتاوحاياد الاوايامساي  ISOو الاتاي
تضمن جودتنم
ينجح  %58تن تشتركينم في اتت من االندتمج
يمن نم تشتركونم تتوسط نومأم قدره ( 9,5يتاضاح
ذل تن ب ث الرضم لـ )Blik op Werk

لد إليسيو للّغمت  Elycio Talenتدارا في
أتسترداب Amsterdamو أرن م Arnhemو أنسليد
Enschedeو بمبيندريلت Papendrechtو رايسواي
Rijswijkو زايست .Zeist
www.leernederlands.nl

078 644 9770
@ info@elyciotalen.nl

تتألف دورة االندتمج تن دروا اللغة ال ولندية و دروا
حو المجتمع ال ولاناد  .لاديانام تالاتالاف الاباراتا الاتاي
تنمسب إتكمنمت و رغبمتا  .تشاتارك فاي درا واحاد أو
أكثر في األساباوع فاي تاجاماوعامت صاغايارة أو بشاكال
خصوصي.
تم هي فوارد االندتمج؟
ربمم يبدو االندتمج "اةجبمر " صامرتام باعاش الشاين،
أال إنه يمنح الكثير تن الفوارد .إذا اندتجت فيمكن تثال و
بشكل أس ل :
العثور على عمل
الب ث عن تنز
عمل توعد لد الطبيب أو في المستشفى
شران األغراض
التعرف على المجتمع ال ولند
ف م الووانين و العمدات
تم الذ سي صل إذا لم تندت ؟
ستفرض علي غراتة إذا لم تندتا أو إذا لام تاناجاح فاي
اتت من االندتمج .كمم يمكن أن تعتبر رخصة إقمتت غيار
سمرية المفعو  .يعتمد ذل على حملت .
تمذا يكلف ذل ؟
هنمك تكمليف ترتبطة بمالشتراك في الدروا و ال صاو
على الش مدة .تعتمد تكلفة ذل عالاى عادد الادروا الاتاي
ت تمج م.
هل أنت غير قمدر على دفاع تاكاملاياف دورة االنادتامج و
االتت من بنفس ؟ تستطيع اقاتاراض الامام تان تاؤساساة
 DUOلغرض :
دورة االندتمج
إتت من االندتمج
دورة تعليم ال ولندية كلغة منية ()NT2
االتت من الوزار للغة ال ولانادياة كالاغاة امناياة (
)NT2
ال يسمح ل بمستلداب المم الموترض ألغراض أخر .
تستطيع إليسيو للّغمت  Elycio Talenتسمعدت في ألاب
الورض.

