د هالند په ټولنې کې بلدیدل
تاسو باید په هالند کې په یوې آزموینې کې بریالی شئ.
دا آزموینه د هالند د ټولنې د څرنګوالی او ژبې په هکله ده .دا آزموینه د لمړنۍ آزموینې څخه سخته ده .تاسو د هالندی ژبه په
ښه توګه زده کړئ او همداشان د هالند په هکله اضافی معلومات السته راوړئ .تاسو کوالی شئ چې پدې توګه د هالند په
ټولنې کې ښه بلد شئ او ستاسو د کار موندلی چانس لوړ شی.
آزموینه د  ۶برخو څخه جوړه شوی ده.
 .۱د لوستلو وړتیا .تاسو باید وتوانیدای شئ چې هالندی لیک ولولی.
 .۲د اوریدلو وړتیا .تاسو باید وتوانیدای شئ چې په هالندی پو شئ.
 .۳د لیکلو وړتیا .تاسو باید وتوانیدای شئ چې هالندی ولیکئ.
 .۴د خبرو کولو وړتیا .تاسو باید وتوانیدای شئ چې په هالندی ژبې خبری وکړئ.
 . ۵د هالند د ټولنې په هکله معلومات .تاسو باید پدې باندی پو شئ چې مونږ په هالند کې په څه ډول د یو بل سره ژوند کوو او
په هالند کې کوم قوانین حاکم دی.
 .۶د هالند د کار د بازار سره بلدیدل .تاسو باید وتوانیدای شئ چې ځانته کار وموندئ.
آزموینه په څه ډول ده؟
 .۱د لوستلو وړتیا
آزموینه د کمپیوتر په مرسته اخیستل کیږی .تاسو به یو متن ولولئ .کیدای شی چې دا متن د یوې ورځپانې یوه مقاله وی.
د هر متن په هکله ستاسو څخه یو څو پوښتنې کیږی .تاسو به د بیالبیلو ځوابونه سره مخامخ شئ او تاسو باید یو سم ځواب
انتخاب کړی.
 .۲د اوریدلو وړتیا
آزموینه د کمپیوتر په مرسته اخیستل کیږی .تاسو ته فلمونه درښودل کیږی او تاسو باید متنونو ته غوږ ونیسئ .د هر فلم په
هکله د ستاسو څخه یو څو پوښتنې کیږی .تاسو به د بیالبیلو ځوابونه سره مخامخ شئ او تاسو باید یو سم ځواب انتخاب کړئ.
 .۳د لیکلو وړتیا
آزموینه په کتبی توګه (په ورقې) ستاسو څخه اخیستل کیږی .تاسو ته بیالبیلې دندې درکول کیږی.
د بیلګې په توګه:
تاسو باید یو لیک و لیکئ

تاسو باید یو فورمه ډکه کړئ

تاسو باید نامکمله جملې بشپړه کړئ

تاسو باید د خپل یو ملګری ته چې کلیزه یی ده یو بریښنا لیک ولیکئ

تاسو باید د کار لټونې د دفتر یوه فورمه ډکه کړئ

 .۴د خبرو کولو وړتیا
آزموینه د کمپیوتر په مرسته اخیستل کیږی .آزموینه د  ۲برخو څخه جوړه شوی ده:
 .۱د ستاسو څخه پوښتنې کیږی .تاسو باید ددې پوښتنو سم ځوابونه ووایئ تر څو هغه ثبت شی.
 .۲تاسو فلمونو ته ګورئ او غږونه یې اورئ .تاسو د بیالبیلو ځوابونو د ورکولوامکان لرئ .تاسو باید یو سم ځواب انتخاب
کړی.
 .۵د هالند د ټولنې په هکله معلومات.
آزموینه د کمپیوتر په مرسته اخیستل کیږی .تاسو فلمونو ته ګورئ او غږونه یې اورئ .د هر فلم په هکله د ستاسو څخه یو
څو پوښتنې کیږی .تاسو د بیالبیلو ځوابونو د ورکولو امکان لرئ .تاسو باید یو سم ځواب انتخاب کړی.
 .۶د هالند د کار په بازار کې بلدیدل
دا آزموینه د  ۲برخو څخه جوړه شوی ده:
 .۱تاسو د خپل ځان په هکله یوه دوسیه جوړه کړی .پدې دوسیې کې تاسو باید ولیکې چې کوم کارونه تاسو کوالی شئ چې
سر ته ورسوئ او کوم ډول کار غواړئ چې اوس او څوکاله وروسته وکړئ .مونږ دا ډول دوسیې ته پورتوفولیو وایو (کدر
وګورئ).
 .۲ستاسو پورتوفولیو لیدل کیږی .کچیری ستاسو پورتوفولیو سمه وی ،بیا د مرکې لپاره بلل کیږئ .دا مرکه به د ستاسو د
پورتوفولیو په هکله وی.

تاسو باید خپله دا هڅه وکړئ چې پدې آزموینې کې بریالی شئ.
تاسو باید خپله زدکړه وکړئ او د نورو څخه د زدکړې په برخې کې مرسته وغواړئ .په هالند کې د بلدیدلو د کورس د تعقیب
کولو په مرسته کیدای شی چې په آزموینې کې ستاسو د بریالی توب چانس زیاد شی .مګر په هالند کې د بلدیدلو د کورس
تعقیب کول جبری نده.
آیا تاسو غواړی چې په هالند کې د بلدیدلو کورس تعقیب کړئ؟ تاسو باید د آزموینې او د کورس مصرف خپله ورکړئ.
کچیری تاسو ددې توان نلرئ چې دا مصرف ورکړئ بیا کوالی شئ چې پیسې پور کړئ .تاسو کوالی شئ چې د کورس د
تعقیب کولو او د آزموینې د تر سره کولو لپاره پیسې پور کړئ .تاسو کوالی شئ چې د  DUOد دفتر څخه پیسې پور کړئ.
تاسو باید دا پور وروسته بیرته ورکړئ .ددې پور لپاره د ستاسو څخه سود هم اخیستل کیږی.
ولې باید پورتوفولیو جوړ شی؟
کار موندل او کار ساتل ګران کار دی.
ددې لپاره الزمه ده چې پورتوفولیو جوړ شی .دا یوه دوسیه ده چې په هغې کې د ستاسو په هکله معلومات لیکل شوی دی.
همداشان د هغه کار په هکله چې تاسوی یې کوالی شئ سر ته ورسوئ معلومات لیکل شوی دی .آیا تاسو ته وروسته د  ۱د
جنوری د  ۲۰۱۵کال څخه اجازه د اوسیدلو درکړل شوی ده؟ کچیری داسی وی بیا د ستاسو پورتوفولیو باید د  ۱د جنوری د
 ۲۰۱۵کال څخه آزموینې سره ووسی.
دا عمل د کار په بازار کې د بلدیدلو یوه برخه ده.
ستاسو په پورتوفولیو کې څه شی لیکل کیږی؟
ستاسو په پورتوفولیو کې کارتونه ایښودل کیږی .د السته راوړنې کارتونه .تاسو خپله دا کارتونه لیکئ.
تاسو ګورئ چې کوم کار تاسو غواړئ چې سر ته ورسوئ .تاسو لیکئ چې کوم کار غواړئ چې وکړئ.

تاسو ګورئ چې کوم کار تاسو کوالی شئ چې سر ته ورسوئ .تاسو لیکئ چې کوم کار تاسو کوالی شئ چې

وکړئ.
تاسو ګورئ چې کوم کارونه شتون لری .تاسو لیکئ چې کوم کارونه شتون لری.

تاسو دا زده کوئ چې هالندیان څنګه کار کوی .تاسو ګورئ چې کوم شیانو ته بدلون ورکړئ ترڅو وشئ کوالی

چې په هالند کې کار وکړئ .تاسو هغه څه لیکئ کوم چې باید بدل شی.
تاسو ګورئ چې په راتلونکې کې کوم کار غواړئ چې سر ته ورسوئ .تاسو د خپل ځان لپاره یو پالن جوړ کړئ.


