
العمل عىل اندماجك
معلومات للمهاجرين امللتحقني بأرسهم واملهاجرين اآلخرين

ـــاركة يف  ـــك املش ـــة ميكن ـــذه الطريق ـــة. به ـــة مهني ـــق بدراس ـــل أو تلتح ـــرع يف العم ـــا. وت ـــة رسيع ـــم اللغ ـــم أن تتعل ـــن امله ـــك يف ’s-Hertogenbosch. م ـــا ب مرحب

ـــك. ـــاص ب ـــاج الخ ـــل واالندم ـــار العم ـــك مستش ـــاعدك يف ذل ـــزاء. يس ـــن األج ـــدد م ـــن ع ـــف م ـــو يتأل ـــي وه ـــاج إلزام ـــاج. االندم ـــن االندم ـــدف م ـــو اله ـــك ه ـــدا. وذل هولن

اختبار قابلية التعلم

ـــتغرق  ـــك. يس ـــك رشح بلغت ـــدم ل ق ـــر. يُ ـــى الكومبيوت ـــن ع ـــاز متاري ـــوم بإنج تق

ـــازه. ـــئ يف إنج ـــك أن تخط ـــة. ال ميكن ـــار 45 دقيق االختب

نخترب رسعة تعلمك اللغة الهولندية.

تجري مقابلة مع مستشار العمل واالندماج الخاص بك حول:

• كيف تسري أمورك.

• دراستك ومهنتك. رغباتك وخططك. كيف 

• البداية

• نساعدك.

• ما يُتوقع منك.

)PIP( خطة االندماج واملشاركة

 )PIP( تُجري مقابلة مع مستشار العمل واالندماج الخاص بك لوضع خطة اندماجك. وتُدعى هذه الخطة خطة االندماج واملشاركة

تتضمن الخطة األمور التي ستقوم بها وأي مسار تعلم ننصحك به.

يتألف واجب اندماجك من:

)PVT( 1.  مسار ترصيح املشاركة 

تتعلم أمورا تعترب مهمة يف هولندا. كاملساواة بني كل األفراد مثال. وأن تختار بنفسك ما تؤمن به. وعند االنتهاء من هذا املسار، توقُع ترصيح املشاركة.

2.  وحدة سوق العمل واملشاركة )MAP( )ما مل تكن قد أكملت مسار التعليم( تتعلم حول العمل يف هولندا وحول العثور عى عمل.

 3.    مسار التعليم )أنظر الجهة الخلفية(

يجب عليك االنتهاء من هذه األجزاء خالل 3 سنوات.

START



B1 مسار
.B1 اللغة مبستوى •

.)KNM( معرفة املجتمع الهولندي •

 مسار التعليم
• اللغة مبستوى B1 كحد أدىن.

.)KNM( معرفة املجتمع الهولندي •
• الدروس كالحساب واللغة اإلنجليزية.

• املهارات كمهارات الكومبيوتر و
مهارات التعلم.

• التوجيه يف سوق العمل.

 مسار االعتامد عىل الذات
• اللغة مبستوى A1 كحد أدىن.

.)KNM( معرفة املجتمع الهولندي •

زا وتعمل بنشاط ليك تنجح يف جميع أجزاء واجب االندماج. • تكون متحفِّ

.DUO تدفع تكاليف مسار تعلمك بنفسك. ال تستطيع دفع هذه التكاليف؟ ميكنك عندئذ أخذ قرض من •

• تحرض إىل املواعيد مع مستشار العمل واالندماج الخاص بك.

• تؤدي اختبار قابلية التعلم.

.)PIP( تلتزم باالتفاقات املحددة يف خطة االندماج واملشاركة •

• يقدم لك مستشار العمل واالندماج الخاص بك الدعم أثناء اندماجك.

• تضع بالتعاون مع مستشارك خطة االندماج واملشاركة )PIP( الخاصة بك.

ما الذي ميكنك توقُعه منا؟

هل لديك أسئلة؟ أو تغري يشء ما يف وضعك؟

اتصل مبستشارك.

تنص املادة 7 من قانون االندماج 2021 ما يحتويه واجب االندماج.

تحدد املادة 11 من قانون االندماج 2021 متى تبدأ فرتة واجب االندماج.

  www.s-hertogenbosch.nl/privacy نقوم مبعالجة بياناتك الشخصية. ملعرفة كيفية تعاملنا مع بياناتك ميكنك الرجوع إىل املوقع

3 مسارات التعلم:

ما الذي نتوقعه منك؟


