ฉบับแปล

กระทรวงกิจการสังคมและแรงงาน

อยู่กบั คู่ครองของคุณที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
คุณต้องการอยู่กบั คู่ครองของคุณที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เช่ นนัน้ หรือ
ถ้าใช่ เอกสารนี้มไี ว้สาหรับคุณ
คิ ดไตร่ตรองให้ดีก่อน!
การย้ายถิน่ ทีอ่ ยูไ่ ปประเทศอื่นนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆ
คุณมีพนั ธะหน้ าที่ถ้าคุณต้ องการอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
 คุณต้องเรียนภาษาเนเธอร์แลนด์ [ภาษาดัตช์]
 คุณต้องเรียนรูว้ ่าทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์เป็ นอย่างไรบ้างและพวกเราอยูร่ ว่ มกันอย่างไรทีเ่ นเธอร์
แลนด์
 คุณต้องมีส่วนร่วมในทางสังคม เป็นต้นว่า ด้วยการทางานหรือศึกษาเล่าเรียน
เราเรียกสิง่ นี้ว่าปรับตัวหรือการปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคม
วางแผนกับคู่ครองของคุณ
 คุณจะเริม่ ต้นเรียนภาษาเนเธอร์แลนด์ตงั ้ แต่ตอนทีอ่ ยู่ทป่ี ระเทศของคุณได้อย่างไร
 คุณต้องการศึกษาเล่าเรียนด้านไหน หรือต้องการทางานประเภทใด
คุณจะเข้าศึกษาหรือหางานนัน้ ทาได้ทไ่ี หนบ้าง
 คุณมีประกาศนียบัตรหรือปริญญาอยูแ่ ล้วหรือไม่
บางทีประกาศนียบัตรหรือปริญญาของคุณอาจจะใช้งานได้ทเ่ี นเธอร์แลนด์แต่คุณจะต้องจัดการเรื่
องการรับรองประกาศนียบัตรหรือปริญญาของคุณเสียก่อน
 คุณจะไปพานักอาศัยอยูท่ ไ่ี หน

การวางแผนไว้ก่อนจะทาให้คุณเริม่ ต้นได้ดว้ ยดีทป่ี ระเทศเนเธอร์แลนด์
เอกสารนี้ จะช่วยคุณในเรื่องของการวางแผน
คุณจะได้อ่านเรือ่ งเกีย่ วกับการใช้ชวี ติ ทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์
 คุณทาอะไรได้บา้ ง
 คุณต้องทาอะไรบ้าง
 คุณจะประสบปญั หาใดบ้าง

ขัน้ ที่ ๑ การเตรียมตัว
คุณรูเ้ รือ่ งอะไรเกีย่ วกับประเทศเนเธอร์แลนด์บา้ ง
คุณคงจะเคยคิดถึงเรือ่ งเกีย่ วกับประเทศเนเธอร์แลนด์อยูบ่ า้ งแล้ว
ขอให้แน่ใจว่าคุณจะคาดหวังอะไรได้บา้ ง
บางทีตอนนี้คุณอาจจะกาลังเตรียมตัวเรียนรูอ้ ยูแ่ ล้วเพื่อการปรับตัว
ก่อนทีค่ ุณจะเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ได้คุณจะต้องสอบผ่าน
ข้อสอบพื้นฐานเกีย่ วกับการปรับตัวให้ผสมกลมกลืนตัง้ แต่ตอนอยูท่ ตี ่ ่างประเทศ ให้ได้เสียก่อน
คุณสามารถอ่านเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ได้ในเอกสารนี้ตอน ขัน้ ที่ ๒
ชีวติ ทีร่ า่ รวยทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์
ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็ นประเทศทีม่ งคั
ั ่ งแต่
่ เนเธอร์แลนด์กแ็ พงและไม่ใช่ว่าทุกคนจะมังคั
่ งร
่ ่ารวยไปเสีย
ทัง้ หมด คุณทางานคุณจึงจะสามารถจับจ่ายใช้สอยเพื่อการดารงชีวติ ได้
ทีเ่ นเธอร์แลนด์นนั ้ เป็ นเรือ่ งปรกติทค่ี ่คู รองทัง้ สองคนต่างก็ทางาน
พูดคุยกับคู่ครองของคุณให้ดี
พูดคุยว่าคุณคาดหวังอะไรและคู่ครองของคุณคาดหวังอะไร
ควรจะมีการพูดคุยนัดหมายกันให้แน่นอนเสียก่อน เป็นต้นว่า
เรือ่ งการเก็บกวาดทาความสะอาดบ้านหรือเรือ่ งการทาครัวหรือเรือ่ งลูก
การใช้ชวี ติ ร่วมกันในต่างแดนไม่ใช่เรือ่ ง่ายๆ เสมอไป
แน่นอนทีส่ ุดโดยเฉพาะในกรณีทค่ี ุณไม่เคยอยูร่ ว่ มครัวเรือนเดียวกันกับคู่ครองของคุณมาก่อนเลย
หรืออาจจะเคยแต่กเ็ พียงระยะเวลาสัน้ ๆ
คุณจะต้องจัดการหลายสิง่ หลายอย่างถ้าคุณจะไปอยูท่ ปี ่ ระเทศเนเธอร์แลนด์
ตัวอย่างสิง่ ทีค่ ุณจะต้องทา ได้แก่

 คุณจะต้องเดินหน้าต่อไปในเรือ่ งของการปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคม
ในเรือ่ งนี้คุณสามารถทาได้ดว้ ยการเข้าคอร์สเรียนเกีย่ วกับการปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคม
การเข้าคอร์สเรียนนี้คุณจะต้องจัดการเอง คุณอ่านเรือ่ งเกีย่ วกับ
การปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคมเนเธอร์แลนด์ ได้ในเอกสารนี้ตอน ขัน้ ที่ ๓
 คุณจะต้องจัดการเรือ่ งการประกันสุขภาพ ทัง้ แพทย์และทันตแพทย์
 คุณจะต้องหางานทาหรือเข้าศึกษาเล่าเรียน
การทางานเป็ นวิธที จ่ี ะปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคมได้อย่างเร็วทีส่ ุด
 คุณมีประกาศนียบัตรหรือปริญญาอยูแ่ ล้วหรือไม่ ถ้ามี
ก็สามารถนาไปจัดการเพื่อให้ใช้งานได้ทป่ี ระเทศเนเธอร์แลนด์หรือทีเ่ รียกกันว่ารับรองปริญญาป
ระกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาจากต่างประเทศเมือ่ รับรองแล้วบางครัง้ อาจจะได้รบั การประเมินให้
ต่าลง ดังนัน้ บางที
คุณอาจจะต้องศึกษาเล่าเรียนต่อเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์เ
พิม่ เติมอีกก่อนทีค่ ุณจะสามารถทางานในระดับเดียวกันนัน้ ได้
เตรียมตัวให้พร้อมสาหรับสัปดาห์แรกๆ
ส่วนใหญ่แล้วคู่ครองของคุณจะต้องไปทางาน ส่วนคุณเองต้องอยูต่ ามลาพังเป็นเวลานานๆ
พยายามหาอะไรทา สารวจดูในละแวกบ้านของคุณ ทาความรูจ้ กั กับผูค้ น
ทาความรูจ้ กั กับผูค้ นทีม่ าจากประเทศอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ประเทศของคุณด้วย
การทาเช่นนี้จะทาให้คุณเรียนภาษาเนเธอร์แลนด์ได้เร็วขึน้

ข้อแนะนาจากคนทีย่ า้ ยไ
ปอยูเ่ นเธอร์แลนด์แล้ว
“สารวจละแวกบ้าน
เดินไปหรือขีจ่ กั รยานไป
แล้วค่อยๆ
ไปให้ไกลออกไปเรือ่ ยๆ
ทีละน้อย”
“พยายามพูดภาษาเนเธอ
ร์แลนด์เอง
อย่าปล่อยให้คนอื่นคอยแ
ปลภาษาให้คุณเรือ่ ยไป”
“ทุกๆ

ข้อแนะนาจากคนทีย่ า้ ยไปอยูเ่ นเธอร์แลนด์แล้ว
“เรียนภาษาเนเธอร์แลนด์ได้ชา้ เหลือเกินอย่างนัน้ หรือ
ก็ให้พยายามขอการบ้านให้มากขึน้ หรือหาคอร์สพิเศษเรียนเพิม่ เติม”
“ดูทวี ชี ่องของเนเธอร์แลนด์ทุกวัน”
“คุณจะเรียนภาษาเนเธอร์แลนด์ได้เร็วขึน้ ถ้าคุณดูรายการสาหรับเด็กเป็นป
ระจาหรืออ่านคาบรรยายข้างใต้ทม่ี ไี ว้สาหรับคนหูหนวกซึง่ ติดตามได้ทเ่ี ทเ
ลเท็กซ์หน้า ๘๘๘”
“พูดภาษาเนเธอร์แลนด์ทบ่ี า้ นทุกๆ วันๆ ละสองสามชัวโมง
่
หรือในหนึ่งอาทิตย์พดู แต่ภาษาเนเธอร์แลนด์ทงั ้ วันหนึ่งวัน”
“พยายามมองหาอาสาสมัครทีจ่ ะมาช่วยเป็ นโค้ชในเรือ่ งภาษา”
“ขอให้คนอื่นช่วยแก้ไขเวลาทีพ่ ดู ไม่ถูกต้องหรือออกเสียงไม่ถูกต้อง”

วันพยายามพูดคุยกับเพื่
อนบ้านหรือกับผูค้ นในร้า
นค้า”
“เรียนขีจ่ กั รยานหรือเรีย
นขับรถยนตร์”
“ไปแวะศูนย์ทอ่ี ยูใ่ นละแว
กบ้าน
ทีน่ นมั
ั ่ กจะมีอะไรสนุกๆ
ให้ได้ทา”

“หางานทา ถ้ายังหาไม่ได้กใ็ ห้ทางานทีไ่ ม่ได้รบั ค่าตอบแทนประเภท
งานอาสาสมัคร ไปก่อน”
“สารวจดูว่ามีสมาคมอะไรอยูใ่ นละแวกบ้านบ้างหรือเปล่า
บางทีพวกเขาอาจจะช่วยเหลือคุณได้บา้ ง”

คุณจะต้องช่วยกันเลี้ยงดูลกู
ทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์ทงั ้ พ่อและแม่จะต้องช่วยกันอบรมเลีย้ งดูลกู
เรือ่ งนี้ไม่ใช่เป็ นหน้าทีข่ องผูห้ ญิงฝา่ ยเดียว
ทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์นนั ้ เป็ นเรือ่ งปรกติทพ่ี ่อแม่จะทัง้ เลีย้ งดูแลลูกทัง้ ทางานและทัง้ ศึกษาเล่าเรียนไปพ
ร้อมๆ กัน
คุณจะต้องรูเ้ รือ่ งอะไรบ้างเกีย่ วกับสิทธิของคุณ
ทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์นนั ้ บางครัง้ บางเรือ่ งอาจจะไม่เหมือนกับสิง่ ทีเ่ ป็นอยูห่ รือทีป่ ฏิบตั กิ นั ทัวไปที
่ ป่ ระเท
ศเดิมของคุณ ทีเ่ นเธอร์แลนด์ผหู้ ญิงผูช้ ายมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน คู่ครองของคุณไม่ใช่เจ้านายคุณ
คุณเป็นนายตนเอง คุณเลือกทีจ่ ะไปไหนมาไหนเองได้และพูดคุยกับใครก็ตามทีค่ ุณต้องการได้
คุณเลือกทีจ่ ะแต่งงานกับใครก็ได้
ทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์หา้ มบังคับคลุมถุงชนให้แต่งงาน
แล้วใครจะมาบังคับใครให้คงสถานะสมรสอยูก่ บั ตนเองก็ทาไม่ได้
ทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะเลือกแต่งงานกับใครทีต่ นต้องการก็ได้และทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะหย่าได้เช่นกัน
ในเรือ่ งนี้คุณสามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.trouwentegenjewil.nl www.chatmetfier.nl
www.hallokezban.nl www.alsniemandietsweet.nl
คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้

คุณมีปญั หากับคู่ครองของคุณหรือว่ามีปญั หากับครอบครัวของเขาหรือของเธออย่างนัน้ หรือ
หรือว่ามีการใช้ความรุนแรงกับคุณ
ทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ในเรือ่ งเหล่านี้
 ไปพบแพทย์ประจาครอบครัวของคุณ
 หรือไปพบเจ้าหน้าทีส่ งั คมสงเคราะห์
 หรือไปทีศ่ ูนย์ให้ความช่วยเหลือเรือ่ งความรุนแรงในครอบครัว ดูท่ี www.huiselijkgeweld.nl
คุณจะได้รบั ความคุม้ ครองเมือ่ ไปขอความช่วยเหลือและปญั หาของคุณจะถูกรักษาเป็ นความลับ
ทุกคนเท่าเทียมกัน
ทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์ทุกคนได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน
จะกระทาการทีเ่ หยียดหยามแบ่งแยกผูอ้ ่นื ไม่ได้
 ไม่ว่าคุณจะเป็ นชายรักชายหรือหญิงรักหญิงก็ตาม
 ไม่ว่าคุณจะมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างก็ตาม
 ไม่ว่าคุณจะมีผวิ สีใดก็ตาม
ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมในเรื่องนี้คลิกดูท่ี www.discrimination.nl

ห้ามขลิบอวัยวะเพศหญิง
ทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์หา้ มการขลิบอวัยวะเพศหญิง การขลิบอวัยวะเพศหญิงมีความผิดทางอาญา
คุณเองถูกขลิบอวัยวะเพศเช่นนัน้ หรือ คุณไม่มคี วามผิดทีต่ อ้ งโทษ
ในทางตรงข้ามคุณสามารถขอความช่วยเหลือในเรือ่ งนี้ได้ เป็นต้นว่า จากแพทย์

ขัน้ ที่ ๒ การปรับตัวทีต่ ่างประเทศ
การสอบข้อสอบพื้นฐานเรือ่ งการปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคมตัง้ แต่ตอนอยูท่ ตี ่ ่างประเทศให้ผ่าน
ก่อนได้รบั อนุญาตให้เข้าไปอยูท่ ป่ี ระเทศเนเธอร์แลนด์นนั ้
คุณจะต้องเริม่ เรียนรูเ้ รือ่ งการปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคมเนเธอร์แลนด์เสียก่อนโดยเริม่ ตัง้ แต่ตอนที่
คุณยังอยูใ่ นประเทศทีค่ ุณพานักอาศัย
การทีจ่ ะเข้าไปอยูท่ ป่ี ระเทศเนเธอร์แลนด์ได้ คุณจะต้องมีใบอนุญาต (เอ็ม เฟ เฟ – mvv)
ซึง่ การทีจ่ ะได้รบั ใบอนุญาตชนิดนี้คุณจะต้องสอบ
ข้อสอบพื้นฐานเรือ่ งการปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคมตัง้ แต่ตอนอยูท่ ตี ่ ่างประเทศ หรือทีเ่ รียกกันสัน้ ๆ
ว่า ข้อสอบพื้นฐาน ให้ผ่านเสียก่อน
แม้ว่าคุณจะเป็ นพระนักบวชหรืออิหม่ามคุณก็ตอ้ งสอบข้อสอบฉบับนี้เช่นกัน

ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมเรือ่ งการอนุญาตหรือเรือ่ งการขอเอ็ม เฟ เฟ
ติดต่อสอบถามได้ท่ี อิ เอ็น เด (IND)
หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและเรือ่ งการโอนสัญชาติ (อิ เอ็น เด –IND)
โทรศัพท์ ๐๙๐๐ ๑๒๓๔๕๖๑ (๐.๑๐ ยูโรเซ็นต์ต่อนาที)
โทรจากต่างประเทศ + ๓๑ ๒๐ ๘๘๙ ๓๐ ๔๕
อินเตอร์เน็ต www.ind.nl
ให้ใช้ตวั ชีบ้ ริการผูต้ ดิ ต่อเพื่อตรวจดูว่าคุณจะต้องสอบหรือไม่

ข้อสอบพื้นฐานหน้าตาเป็ นอย่างไร
ข้อสอบมีดว้ ยกันทัง้ หมดสามตอน
๑. ทักษะในการพูด – คุณต้องสามารถพูดภาษาเนเธอร์แลนด์ได้
๒. ทักษะในการอ่าน – คุณต้องสามารถอ่านภาษาเนเธอร์แลนด์ได้
๓. ความรูเ้ กี่ยวกับสังคมเนเธอร์แลนด์ คุณต้องรูว้ ่าเราอยู่รว่ มกันอย่างไรทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์และทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์มกี ฏระเ
บียบอะไรบ้าง
สอบกันอย่างไร
๑. ทักษะในการพูด
มีคาถาม ๒ ประเภท
๑. บนจอภาพคุณจะเห็นผูห้ ญิงหรือผูช้ ายซึง่ จะเป็ นคนถามคาถามคุณแล้วคุณจะต้องตอบคาถา
มนัน้ ๆ
๒. คุณได้ยนิ ประโยคประโยคหนึ่งและคุณอ่านประโยคนัน้ ได้ดว้ ยบนจอภาพ
ประโยคนัน้ ยังไม่จบสมบูรณ์ คุณเองจะต้องพูดประโยคนัน้ ต่อให้จบ
คุณต้องพูดเป็นการให้คาตอบ
๒. ทักษะในการอ่าน
มีคาถาม ๒ ประเภท
๑. คุณได้ยนิ คาคาหนึ่ง เลขจานวนหนึ่ง หรือประโยคประโยคหนึ่งผ่านทางหูฟงั แล้วคุณก็
จะเห็นคาตอบ อ่านได้เป็นคา ๔ คา เลข ๔ จานวน หรือประโยค ๔ ประโยคอยูบ่ นจอ
คอมพิวเตอร์ คุณจะต้องคลิกเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง

๒. คุณอ่านข้อความ ๖ เรือ่ งอยูบ่ นจอคอมพิวเตอร์ แต่ละเรือ่ งจะมี ๒ คาถามและแต่ละคาถามมี
คาตอบให้ ๓ หรือ ๔ คาตอบ คุณจะต้องคลิกเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง
๓. ความรูเ้ กีย่ วกับสังคมเนเธอร์แลนด์ (กา เอ็น เอ็ส)
คุณได้คาถาม ๓๐ ข้อบนจอคอมพิวเตอร์ ทุกๆ คาถามมีภาพประกอบด้วย
คุณทัง้ ได้ยนิ คาถามและอ่านได้ดว้ ย คุณเลือกคาตอบได้จากคาตอบทีใ่ ห้มา ๒ คาตอบ
คุณจะต้องคลิกเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง
คาถามประกอบด้วยเนื้อหา ๗ เรือ่ ง
๑. เนเธอร์แลนด์ ว่าด้วยเรือ่ งประเทศ (ภูมศิ าสตร์) การอยู่อาศัย และยานพาหนะ
๒. ประวัตศิ าสตร์
๓. รัฐบาล (รูปแบบการปกครอง) การออกสิทธิออกเสียง (ระบอบประชาธิปไตย)
และการออกกฎหมาย
๔. ภาษาเนเธอร์แลนด์และความสาคัญในการเรียนรูภ้ าษา
๕. การอบรมเลีย้ งดูและการศึกษา
๖. การดูแลสุขภาพ
๗. การทางานและรายได้
เรียนข้อสอบพื้นฐานจากเอกสารเรียนด้วยตนเอง
คุณสามารถเรียนรูเ้ กีย่ วกับข้อสอบได้จากเอกสารเรียนด้วยตนเองชุดทีม่ ชี ่อื ว่า ไปประเทศเนเธอร์แลนด์
เอกสารเรียนด้วยตนเองชุดนี้จะช่วยให้คุณเรียนรูท้ งั ้ ภาษาและทัง้ เรือ่ งราวเกีย่ วกับประเทศเนเธอร์แลนด์
ราคาของเอกสารชุดหนึ่งประมาณ ๑๐๐ ยูโร
สามารถซือ้ ได้ตามร้านหนังสือทัวไปหรื
่
อซือ้ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมในเรื่องนี้คลิกดูได้ท่ี www.naarnederland.nl
ถ้าต้องการฝึกฝนข้อสอบพื้นฐานก็สามารถเข้าไปได้ท่ี www.naarnederland.nl ด้วยเช่นกัน
ทีน่ ่คี ุณจะพบตัวอย่างข้อสอบทัง้ ๓ ตอน
เอกสารเรียนด้วยตนเองชุดนี้ประกอบด้วย ๖ ส่วน
๑. คู่มอื พร้อมซีดี
๒. ดีวดี ภี าพยนตร์เรือ่ ง ไปประเทศเนเธอร์แลนด์
๓. สมุดภาพ ไปประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมซีดี
๔. แบบฝึกหัด ไปประเทศเนเธอร์แลนด์ และ ภาษาเนเธอร์แลนด์สาหรับชาวต่างชาติ พร้อมซีดี
๕. ดีวดี แี บบฝึกหัดในระบบดิจติ อ็ ล
๖. รหัสเข้าสู่ระบบโปรแกรมแบบฝึกหัดออนไลน์
เอกสารชุดนี้มใี ห้เลือกถึง ๑๘ ภาษา

เนเธอร์แลนด์ ฝรังเศส
่
อังกฤษ สเปน โปรตุเกส เคิรด์ อารบิคมาตรฐาน อารบิคโมร็อกโก
เบอร์เบอร์ตาริฟิต/ริฟ จีน รัสเซีย โซมาเลียมาตรฐาน อินโดนีเซีย ไทย อุรดู พัชโต ดารี
เวียดนาม
คุณจะไปสอบได้ทไี ่ หนบ้าง
 ทีส่ ถานทูตเนเธอร์แลนด์
 ทีส่ ถานกงสุลเนเธอร์แลนด์
เข้าไปที่ http://www.inburgeren.nl/apps/aanmelden/ # /
คุณจะเห็นว่าทีป่ ระเทศคุณมีสถานทูตหรือสถานกงสุลอยู่ทไ่ี หนบ้างซึง่ คุณจะสามารถไปสอบได้ ถ้าไม่ม ี
คุณก็ตอ้ งไปทีป่ ระเทศอื่น ตอนที่คุณรายงานตัวก็ให้เลือกทีท่ ค่ี ุณจะไปสอบด้วย
คุณจะรายงานตัวได้อย่างไร
กรอกแบบฟอร์มที่ http://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
ค่าสอบทุกตอนรวมทัง้ หมดเป็นเงิน ๓๕๐ ยูโร คุณจะแยกสอบเป็นตอนๆ ก็ได้ เป็นต้นว่า
ในกรณีทค่ี ุณสอบตอนใดตอนหนึ่งยังไม่ผ่าน ทักษะในการพูด ค่าสอบ ๑๕๐ ยูโร ทักษะในการอ่าน
ค่าสอบ ๑๐๐ ยูโร ความรูเ้ กีย่ วกับสังคมเนเธอร์แลนด์ ค่าสอบ ๑๐๐ ยูโร การสอบนี้บริหารจัดการโดย
เด อุ โอ – DUO [หน่วยงานเกีย่ วกับการจัดการศึกษา]
จะเกิดอะไรขึน้ หลังจากทีค่ ุณรายงานตัว
หลังจากรายงานตัวแล้วคุณจะได้รบั แจ้งจากทาง เด อุ โอ – DUO
โดยจะได้รบั แจ้งว่าจะต้องชาระเงินอย่างไร เมือ่ ทาง เด อุ โอ – DUO
ได้รบั เงินแล้วจะแจ้งให้คุณทราบและให้คุณไปนัดหมายเรือ่ ง การสอบ
คุณต้องไปนัดหมายเรือ่ งการสอบกับทางสถานทูตหรือสถานกงสุล
ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมในเรื่องนี้คลิกดูได้ท่ี www.naarnederland.nl หรือถ้ามีคาถามเพิม่ เติม
โทรติดต่อได้ท่ี รัฐบาลกลาง โทร. ๑๔๐๐ โทรจากต่างประเทศ + ๓๑ ๗๗ ๔๖๕๖๗๖๗
หรือจะอีเมล์กไ็ ด้ไปที่ www.rijksoverheid.nl
จะเกิดอะไรขึน้ ในวันสอบ
 คุณไปยังสถานทีส่ อบตามวันเวลานัดหมาย
 รายงานตัวทีแ่ ผนกต้อนรับ
 แสดงหนังสือเดินทางของคุณหรือ เอกสารหลักฐานประจาตัว อย่างอื่นก็ได้
o เจ้าหน้าทีถ่ ่ายสาเนา
 คุณถูกถ่ายรูป
 คุณถูกพิมพ์น้วิ มือ

ข้อมูลทัง้ หมดส่งเข้าเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ข้อสอบหน้าตาเป็ นอย่างไรถ้าคุณสอบทุกตอนพร้อมกัน
๑. อธิบายตอน ความรูเ้ กีย่ วกับสังคมเนเธอร์แลนด์
๒. สอบตอน ความรูเ้ กีย่ วกับสังคมเนเธอร์แลนด์ คุณมีเวลาทาข้อสอบ ๓๐ นาที
๓. หยุดพักและอธิบายตอน ทักษะในการอ่าน
๔. สอบตอน ทักษะในการอ่าน คุณมีเวลาทาข้อสอบ ๓๕ นาที
๕. หยุดพักและอธิบายตอน ทักษะในการพูด
๖. สอบตอน ทักษะในการพูด คุณมีเวลาทาข้อสอบ ๓๐ นาที
คุณทาข้อสอบกับคอมพิวเตอร์และจะใช้เวลาอยู่ทส่ี ถานทูตหรือสถานกงสุลรวมทัง้ หมดประมาณ
๒ ชัวโมง
่
เมือ่ ไรคุณถึงจะสอบผ่าน
จะเรียกได้ว่าสอบผ่านก็ต่อเมือ่ คุณสอบข้อสอบผ่านทัง้ หมดทัง้ สามตอน
การแจ้งผลสอบคุณจะได้รบั แจ้งผลสอบแยกกันเป็นตอนๆ ไปว่าตอนไหนบ้างทีค่ ุณสอบผ่าน
ถ้าคุณสอบไม่ผ่านตอนใดตอนหนึ่งคุณจะต้องสอบซ่อมก็แต่เพียงเฉพาะตอนทีไ่ ม่ผ่านเท่านัน้
เมือ่ ไรคุณถึงจะทราบผล
คุณจะทราบผลสอบจาก เด อุ โอ – DUO ภายใน ๘ สัปดาห์ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเร็วกว่านัน้
ถ้าสอบผ่านทัง้ ๓ ตอนแล้ว คุณก็สามารถยืน่ ขอเอ็ม เฟ เฟ – mvv ได้เลย
อย่างไรก็ดยี งั มีกฏระเบียบอื่นๆ เพิม่ เติมอีกสาหรับการขอเอ็ม เฟ เฟ – mvv
หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและเรือ่ งการโอนสัญชาติ (อิ เอ็น เด – IND)
สามารถให้ขอ้ มูลรายละเอียดในเรือ่ งนี้ได้ คลิกเข้าไปที่ www.ind.nl หรือโทร. ๐๙๐๐ ๑๒๓๔๕๖๑ (๐.๑๐
ยูโรเซ็นต์ต่อนาที) โทรจากต่างประเทศ + ๓๑ ๒๐ ๘๘๙ ๓๐ ๔๕
คุณจะต้องยืน่ ขอเอ็ม เฟ เฟ – mvv ภายใน ๑ ปีหลังจากทีส่ อบผ่าน
คุณยืน่ ช้าไปอย่างนัน้ หรือ ถ้าเช่นนัน้ คุณก็ตอ้ งสอบใหม่
การนับเวลาในเรือ่ งนี้จะนับตัง้ แต่วนั ทีค่ ุณสอบตอนสุดท้ายผ่าน
จะทาอย่างไรถ้าคุณสอบไม่ผ่าน
คุณสามารถสอบใหม่ได้เสมอ ทุกๆ ครัง้ ทีส่ อบใหม่คุณต้องรายงานตัวใหม่และชาระเงินที่
http://www.naarnederland.nl/category/aanmelden
บางคนไม่จาเป็ นต้องสอบ
คุณต้องการตรวจสอบว่าคุณได้ละเว้นไม่จาเป็ นต้องสอบใช่หรือไม่ คลิกดูได้ท่ี

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ik-vrijstellingkrijgen-voor-het-basisexamen-inburgering-in-het-buitenland.html
จะทาอย่างไรถ้าคุณไม่สามารถทาข้อสอบได้
บางคนไม่สามารถทาข้อสอบได้ เป็นต้นว่า เพราะปญั หาสุขภาพ
คุณต้องการตรวจสอบว่าคุณได้ละเว้นไม่จาเป็ นต้องสอบใช่หรือไม่ คลิกดูได้ท่ี
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en-antwoord/kan-ik-ontheffingkrijgen-voor-een-inburgeringsexamen.html
ระวัง
ถึงแม้ว่าคุณไม่จาเป็นต้องสอบแต่บางทีคุณอาจจะยังมีพนั ธะหน้าทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรูเ้ รือ่ ง
การปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคม ทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์ ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมในเรือ่ งนี้
คลิกดูได้ท่ี www.inburgeren.nl
ต้องการข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรือ่ งสอบหรือไม่
คลิกดูได้ท่ี www.naarnederland.nl หรือว่ามีคาถามเพิม่ เติม สามารถโทรติดต่อได้ทร่ี ฐั บาลกลาง โทร.
๑๔๐๐ โทรจากต่างประเทศ + ๓๑ ๗๗ ๔๖๕๖๗๖๗ หรือจะอีเมล์กไ็ ด้ไปที่ www.rijksoverheid.nl

ขัน้ ที่ ๓ ปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคมเนเธอร์แลนด์
คุณยังต้องสอบให้ผ่านทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์ดว้ ย
กล่าวคือ การสอบทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์เกีย่ วกับเรือ่ งการปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคม
การสอบครัง้ นี้จะยากกว่าการสอบเบือ้ งต้น
คุณจะได้เรียนภาษาเนเธอร์แลนด์ในระดับทีส่ งู ขึน้ และได้เรียนเรือ่ งราวเกีย่ วกับประเทศเนเธอร์แลนด์ไปด้
วยกัน คุณจะสามารถปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคมได้ดแี ละมีโอกาสมากขึน้ ในเรือ่ งของการทางาน
การสอบมีดว้ ยกัน ๖ ตอน
๑. ทักษะในการอ่าน – คุณต้องอ่านภาษาเนเธอร์แลนด์ได้
๒. ทักษะในการฟงั – คุณต้องฟงั ภาษาเนเธอร์แลนด์เข้าใจ
๓. ทักษะในการเขียน – คุณต้องเขียนภาษาเนเธอร์แลนด์ได้
๔. ทักษะในการพูด – คุณต้องพูดภาษาเนเธอร์แลนด์ได้
๕. ความรูเ้ กี่ยวกับสังคมเนเธอร์แลนด์ –
คุณต้องรูว้ ่าพวกเราทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์อยูร่ ว่ มกันอย่างไรและทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์มกี
ฏระเบียบอะไรบ้าง

๖. การแนะแนวเกีย่ วกับตลาดแรงงานทีเ่ นเธอร์แลนด์ - คุณต้องสามารถหางานทาได้
สอบกันอย่างไร
๑. ทักษะในการอ่าน
คุณทาข้อสอบกับคอมพิวเตอร์โดยอ่านข้อความทีใ่ ห้ ข้อความเหล่านัน้ นามาจาก
เป็นต้นว่า หนังสือพิมพ์
ข้อความแต่ละข้อความมีคาถามสองสามข้อและแต่ละคาถามจะมีคาตอบให้หลายคาตอบ
คุณจะต้องเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง
๒. ทักษะในการฟงั
คุณทาข้อสอบกับคอมพิวเตอร์ คุณดูภาพยนตร์สนั ้ ๆ และฟงั ไปด้วย
ภาพยนตร์สนั ้ แต่ละตอนมีคาถามสองสามข้อและแต่ละคาถามจะมีคาตอบให้หลายคาตอบ
คุณจะต้องเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง
๓. ทักษะในการเขียน
คุณทาข้อสอบบนแผ่นกระดาษ คุณจะได้รบั คาสังหลากหลาย
่
เป็นต้นว่า
 เขียนจดหมายสัน้ ๆ
 กรอกแบบฟอร์ม
 เติมประโยคให้สมบูรณ์
 เขียนอีเมล์ถงึ เพื่อนในวันเกิด
 กรอกแแบบฟอร์มทีบ่ ริษทั จัดหางาน
๔. ทักษะในการพูด
คุณทาข้อสอบกับคอมพิวเตอร์ ข้อสอบมี ๒ ตอน
๑. มีคาถามมาแล้วคุณจะต้องพูดตอบให้ถูกต้อง
๒. คุณดูและฟงั ภาพยนตร์สนั ้ ๆ คุณเห็นคาตอบหลายข้อ
คุณจะต้องเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง
๕. ความรูเ้ กีย่ วกับสังคมเนเธอร์แลนด์
คุณทาข้อสอบกับคอมพิวเตอร์ คุณดูและฟงั ภาพยนตร์สนั ้ ๆ
ภาพยนตร์สนั ้ แต่ละตอนมีคาถามสองสามข้อและแต่ละคาถามจะมีคาตอบให้หลายคาตอบ
คุณจะต้องเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้อง
๖. การแนะแนวเกีย่ วกับตลาดแรงงานทีเ่ นเธอร์แลนด์
ข้อสอบมี ๒ ตอน

๑. คุณทาแฟ้มเกีย่ วกับตัวคุณเอง คุณเขียนเรือ่ งต่างๆ ลงไป เป็นต้นว่า คุณสามารถ
ทาอะไรได้บา้ งและคุณอยากทางานประเภทไหนในตอนนี้และในอีกสองสามปี
ข้างหน้า แฟ้มลักษณะนี้เรียกกันว่า ป็ อร์ทโฟลิโอ – portfolio ดูประกอบในกรอบ
สีเ่ หลีย่ มข้างล่าง
๒. มีการตรวจดูป็อร์ทโฟลิโอ – portfolio ของคุณ หากป็ อร์ทโฟลิโอ – portfolio
ของคุณผ่าน คุณจะต้องรายงานตัวเพื่อเข้าสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์น้ีจะเป็ นเรือ่ งเกีย่ วกับป็ อร์ทโฟลิโอ – portfolio ของคุณนันเอง
่

คุณต้องเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเพือ่ สอบให้ผ่าน
คุณต้องเรียนรูเ้ อง ถ้าจาเป็นก็ตอ้ งแสวงหาความช่วยเหลือด้วยตนเอง
การเข้าคอร์สเรียนเรือ่ งการปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคมจะช่วยให้คุณมีโอกาสทีจ่ ะสอบผ่านมากขึน้
อย่างไรก็ดสี าหรับการเข้าคอร์สเรียนเรือ่ งการปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคมนี้ไม่ได้เป็นเรือ่ งบังคับ
ถ้าคุณต้องการเข้าคอร์ส เรียนเรือ่ งการปรับตัวให้ผสมกลมกลืนในสังคม คลิกดูได้ท่ี
www.ikwilinburgeren.nl
คุณต้องชาระเงินค่าสอบและค่าเข้าคอร์สเรียนเอง
คุณไม่สามารถชาระได้อย่างนัน้ หรือ ถ้าเช่นนัน้ คุณสามารถกูย้ มื เงินเพื่อการนี้ได้
ทัง้ ค่าสอบและทัง้ ค่าเข้าคอร์สเรียน คุณกูย้ มื เงินในเรือ่ งนี้ได้ท่ี เด อุ โอ – DUO
แล้วชาระคืนในภายหลังพร้อมดอกเบีย้

ทาไมจึงต้องมีป็อร์ทโฟลิ โอ – portfolio
การหางานทาและรักษางานไว้ให้ได้นนั ้ เป็นเรือ่ งยาก
ดังนัน้ คุณจึงต้องทาป็อร์ทโฟลิโอ – portfolio
ซึง่ เป็ นแฟ้มทีม่ ขี อ้ มูลเกีย่ วกับตัวคุณทัง้ หมดและเกีย่ วกับงานทีค่ ุณสามารถทาได้
ถ้าคุณได้รบั ใบอนุญาตอยู่อาศัยทีป่ ระเทศเนเธอร์แลนด์ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๐๑๕ [พ.ศ. ๒๕๕๘]
หรือหลังจากนัน้
ป็อร์ทโฟลิโอ – portfolio จะนับเป็ นส่วนหนึ่งของการสอบตัง้ แต่วนั ที่ ๑
มกราคม ๒๐๑๕ [พ.ศ. ๒๕๕๘] เป็นต้นไปและจะเป็ นส่วนของการสอบของตอนทีเ่ รียกว่า
การแนะแนวเกีย่ วกับตลาดแรงงาน หากต้องการข้อมูลเพิม่ เติมในเรือ่ งนี้ คลิกดูได้ท่ี
www.inburgeren.nl

ในป็อร์ทโฟลิโอ – portfolio ของคุณบรรจุเรือ่ งอะไรบ้าง
ในป็อร์ทโฟลิโอ – portfolio จะมีบตั รรายการต่างๆ เรียกว่า บัตรรายการแสดงผล
ซึง่ คุณจะต้องเขียนเอง
 คุณดูว่างานอะไรทีค่ ุณต้องการทา แล้วคุณก็เขียนลงไปว่างานอะไรทีค่ ุณต้องการทา
 คุณดูว่างานอะไรทีค่ ุณทาได้ แล้วคุณก็เขียนลงไปว่างานอะไรทีค่ ุณทาได้
 คุณดูว่ามีงานอะไรอยูท่ ไ่ี หน แล้วคุณก็เขียนลงไปว่ามีงานอะไรอยูท่ ไ่ี หน
 คุณเรียนรูว้ ่าคนเนเธอร์แลนด์ทางานกันอย่างไร
คุณดูว่าคุณต้องเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่างไรบ้างเพื่อให้สามารถทางานได้ทป่ี ระเทศเนเธอร์แ
ลนด์ แล้วคุณก็เขียนลงไปว่าคุณต้องเปลีย่ นแปลงตัวเองอย่างไรบ้าง
 คุณดูว่าในเวลาต่อไปข้างหน้าคุณต้องการทางานประเภทไหน
แล้วคุณก็วางแผนการทีเ่ รียกว่า แผนงานอาชีพ

เว็บไซต์ทีจ่ ะช่วยในเรือ่ งป็ อร์ทโฟลิ โอ – portfolio ของคุณ
http://www.123test.nl/beroepen
คุณลองทาแบบทดสอบได้ทน่ี ่ี คุณจะเรียนรูเ้ กีย่ วกับตนเองมากขึน้
http://www.beroepeninbeeld.nl
http://www.opleidingenberoep.nl
http://www.internettv.ROC.nl
คุณอ่านเกีย่ วกับงานอาชีพได้ทน่ี ่ีและคุณลองทาแบบทดสอบได้ดว้ ย
คุณจะพบว่างานอาชีพอะไรทีค่ ุณต้องการทา
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs
คุณอ่านเกีย่ วกับการศึกษาได้ทน่ี ่ี
มีการศึกษาอะไรอยู่ทไ่ี หนบ้างและการศึกษาใดทีจ่ าเป็นสาหรับงานอาชีพนัน้ ๆ
http://www.nationaleberoepengids.nl/Arbeidsmarkt_perspectief

คุณอ่านเกีย่ วกับโอกาสทีจ่ ะทางานอาชีพได้ทน่ี ่ี
https://www.werk.nl/portal/werk_nl/werknemer/meer_weten/kansen_vergroten/tipsvoorallochtonen
/internationalediplomawaardering
คุณอ่านได้ทน่ี ่วี ่าจะนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาของคุณไปรับรองได้ทไ่ี หน
http://www.idw.nl/diplomawaardering-aanvragen.html
คุณมีประกาศนียบัตรโรงเรียนมัธยมอย่างนัน้ หรือ ถ้าใช่
คุณอ่านได้ทน่ี ่วี ่าจะนาประกาศนียบัตรของคุณไปรับรองได้อย่างไร
http://www.nuffic.nl/diplomawaardering/beroepserkenning/inkomende-mobiliteit
คุณมีประกาศนียบัตรหรือปริญญาของวิทยาลัยอย่างนัน้ หรือ ถ้าใช่
คุณอ่านได้ทน่ี ่วี ่าจะนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาของคุณไปรับรองได้อย่างไร

