ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਿਵਚ ਇਨਬਰਗਰਨ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਿਵਚ ਇਕ ਇਮਤੀਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ੳੁਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਿਵਚ ਇਨਬਰਗਿਰਂਗ ਦਾ ਇਮਤੀਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਸਿਸ ਇਮਤੀਹਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਤਰ
ਨੀਦਰਲਾਂਦਸ ਿਸਖਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲਾਂਦ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਸਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲਾਂਦ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜੁੜ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੰ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਮਤੀਹਾਨ ਦੇ 6 ਿਹੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
1. ਪੜਨ ਦਾ ਹੁਨਰ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਦਰਲਾਂਦਸ ਪੜਨੀ ਆੳੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਸੁਨਣ ਦਾ ਹੁਨਰ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਦਰਲਾਂਦਸ ਸਮਝ ਆੳੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਿਲਖਣ ਦਾ ਹੁਨਰ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਦਰਲਾਂਦਸ ਿਲਖਣੀ ਆੳੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਨਰ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੀਦਰਲਾਂਦਸ ਬੋਲਣੀ ਆੳੁਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5. ਨੀਦਰਲਾਂਦ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀਂ ਨੀਦਰਲਾਂਦ ਿਵਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਗਲ
ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨੀਦਰਲਾਂਦ ਿਵਚ ਿਕਹੜੇ ਿਨਯਮ ਹਨ।
6. ਨੀਦਰਲਾਂਦ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ - ਤੁਸੀਂ ਕਮੰ ਲਭ ਸਕੋ।
ਇਮਤੀਹਾਨ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
1. ਪੜਨ ਦਾ ਹੁਨਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਮਤੀਹਾਨ ਕੰਪਯੂਟਰ ਦੇ ੳੁਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੜਦੇ ਹੋ। ੳੁਹ ਪਾਠ ੳੁਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਿਕਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਿਵਚੋਂ ਹਨ।
ਹਰ ਪਾਠ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਚੁਣਦੇ ਹੋ।
2. ਸੁਨਣ ਦਾ ਹੁਨਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਮਤੀਹਾਨ ਕੰਪਯੂਟਰ ਦੇ ੳੁਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਫ਼ਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਿਫ਼ਲਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ
ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਚੁਣਦੇ ਹੋ।
3. ਿਲਖਣ ਦਾ ਹੁਨਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਇਮਤੀਹਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਮਲਣਗੇ।
ੳੁਦਾਹਰਣ ਵਜੋ:ਂ
•

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਖਤ ਿਲਖਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਵਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

•

ੳੁਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਿਲਖੋਗੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਿਜਸਦਾ ਜਨਮਿਦਨ ਹੈ।

•

ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ।

4. ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਨਰ
ਤੁਸੀਂ ਇਮਤੀਹਾਨ ਕੰਪਯੂਟਰ ਦੇ ੳੁਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਮਤੀਹਾਨ ਦੇ ਦੋ ਿਹੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
1. ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਵਾਲ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬੋਲਣਾ ਹੈ।
2. ਤੁਸੀਂ ਿਫ਼ਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਚੁਣਦੇ ਹੋ।
5. ਨੀਦਰਲਾਂਦ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ
ਤੁਸੀਂ ਇਮਤੀਹਾਨ ਕੰਪਯੂਟਰ ਦੇ ੳੁਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਫ਼ਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਿਫ਼ਲਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ
ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਚੁਣਦੇ ਹੋ।
6. ਨੀਦਰਲਾਂਦ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ
ਇਸ ਇਮਤੀਹਾਨ ਦੇ ਦੋ ਿਹੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

1. ਤੁਸੀਂ ਅਪਨੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵ ਇਕ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾੳੁਂਦੇ ਹੋ। ੳੁਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੜਾ
ਕਮੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਨੰੂ ਪੋਰਟਫੋਲੀੳੁ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ।
2. ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀੳੁ ਦੇਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀੳੁ ਮਨੰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀੳੁ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਆਪ ਿਧਆਨ ਰਖਨਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤੀਹਾਨ ਿਵਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਦਦ ਲਭਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਇਨਬਰਗਿਰੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਨਬਰਗਿਰੰਗ ਦੇ ਇਮਤੀਹਾਨ ਿਵਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੋਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਬਰਗਿਰੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬਰਗਿਰੰਗ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫੇਰ ਇਸ ੳੁਪਰ ਕਿਲਕ ਕਰੋ: www.ikwilinburgeren.nl
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਮਤੀਹਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦਸ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ੳੁਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਤੇ ਇਮਤੀਹਾਨ
ਲਈ ਧਨ ੳੁਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ DUO ਤੋਂ ਧਨ ੳੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਦ ਿਵਚ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਬਆਜ ਵੀ
ਿਦੰਦੇ ਹੋ।

ਪੋਰਟਫੋਲੀੳੁ ਿਕੳੁ?ਂ
ਕਮੰ ਲਭਣਾ ਅਤੇ ਰਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀੳੁ ਬਣਾੳੁਂਦੇ ਹੋ: ਇਹ ਇਕ ਫੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ
ੳੁਸ ਕਮੰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਜਾਂ ੳੁਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿਮਲੀ ਹੈ? ਫੇਰ 1
ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀੳੁ ਇਮਤੀਹਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਇਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਤਸੀਂ
ਹੋਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਸ ੳੁਪਰ ਕਿਲਕ ਕਰੋ www.inburgeren.nl
ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀੳੁ ਿਵਚ ਕੀ ਆੳੁਂਦਾ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਟਫੋਲੀੳੁ ਿਵਚ ਕਾਰਡ ਆੳੁਂਦੇ ਹਨ: ਨਤੀਜਾ ਕਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਆਪ ਿਲਖਦੇ ਹੋ:
•

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੜਾ ਕਮੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੜਾ ਕਮੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੜਾ ਕਮੰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਿਕਹੜਾ ਕਮੰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਕਮੰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕਹੜਾ ਕਮੰ ਹੈ।

•

ਤੁਸੀਂ ਿਸਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਨੀਦਰਲਾਂਦ ਦੇ ਲੋਕ ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਕਮੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ ਕੀ ਬਦਲਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਨੀਦਰਲਾਂਦ ਿਵਚ ਕਮੰ ਕਰਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਿਲਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤਸੀਂ ਿਕ ਬਦਲਨਾ ਹੈ।

•

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਕਮੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾੳੁਂਦੇ ਹੋ: ਕੈਿਰਅਰ ਦੀ
ਪਲੈਿਨੰਗ।

