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Навчання та інтеграція
Ви приїжджаєте до Нідерландів на короткий або довший період часу, щоб працювати та жити?
Тоді ви повинні мати можливість брати участь у голландському суспільстві. Ми називаємо це
інтеграцією. Прочитайте, які варіанти доступні та як уряд Нідерландів може вам допомогти.



Як я можу вивчити нідерландську мову?



Чому для перебування в Нідерландах я повинен говорити
нідерландською?
Знання нідерландської мови та звичаїв може допомогти вам. Працювати і жити
стає легше, якщо ви залишаєтеся в Нідерландах на тривалий період часу. Знання
нідерландської мови означає, що у вас є більше можливостей для роботи на
власному рівні. Легше поговорити з муніципалітетом або лікарем загальної
практики. З сусідами, в супермаркеті. Але й зі школою ваших дітей.



Я хочу вивчити голландську для своєї роботи. Як я можу це зробити?
Вивчити голландську можна різними способами. Ви з країни ЄС? Потім ви можете
пройти курс у регіональному навчальному центрі (ROC). Вони пропонують курси
голландської мови. Курс голландської мови для початківців
(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&
u=https://www.rocmondriaan.nl/alle-opleidingen/nederlands-voor-beginners-den-haag) є
гарною основою для вашої професії. Ви також можете часто практикувати
нідерландську мову в бібліотеці або в мовному домі.
Ви також можете піти в приватну мовну школу. Вивчайте голландську як другу
мову (NT2) тут. Ви також можете шукати мовний будинок поблизу за допомогою
TaalFinder . (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&
client=webapp&u=https://taalzoeker.nl/)Хочете вивчити голландську самостійно
вдома? Це також можливо. Наприклад, прочитайте на веб-сайті Oefenen.nl
(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&
u=https://oefenen.nl/) (кількома мовами) або на NT2taalmenu.nl
(https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&
u=https://nt2taalmenu.nl/) , як вивчити голландську. Ці онлайн-заняття безкоштовні.



Для роботи мені потрібен голландський (курсовий) диплом. Де я можу
скласти іспит для цього?
Чи потрібен для роботи диплом голландської мови? Для цього також потрібно
володіти голландською мовою. Тоді ви можете скласти іспит для цього. У
Нідерландах можна скласти іспит – визнаний урядом на національному рівні. Це
можна зробити на різних рівнях. Це на рівні мови A2, B1 та B2. Для отримання
додаткової інформації див. державні іспити Nt2.nl (https://translate.google.com
/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&u=https://www.nt2.nl/nl/) або
inburgeren.nl . Обидва веб-сайти є голландською та англійською мовами.



Чи можу я також допомогти мені вивчити голландську мову в
муніципалітеті за місцем проживання?
Так, іноді ваш муніципалітет також може вам допомогти. Подумайте про
добровільного мовного тренера. Ми називаємо цю людину мовним приятелем.
Багато муніципалітетів мають проект із мовними приятелями. Прочитайте на веб-
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сайті Hetbegintmettaal.nl або на Taalzoeker.nl (https://translate.google.com
/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&u=https://taalzoeker.nl/) , як ваш
муніципалітет може допомогти вам вивчити голландську.



Чи можу я також навчитися іншим навичкам, таким як математика та
ІКТ?
У Нідерландах можна пройти багато курсів. Згадайте, наприклад, навички
математики чи ІКТ. Ці курси часто можна пройти в мовному домі, бібліотеці у
вашому муніципалітеті або в організації соціального захисту.



Для роботи я маю вивчити голландську. Чи платить мій роботодавець за
курси голландської мови?
Ні, це не обов'язково. Для вашого роботодавця також важливо, щоб ви добре
володіли нідерландською мовою. Вам краще зрозуміти загальні правила роботи. В
результаті ви працюєте безпечніше і здоровіше.
Ви вже розмовляєте по-голландськи? Це полегшує проходження інших курсів.
Запитайте свого роботодавця, чи можете ви проходити мовну підготовку. За це ваш
роботодавець може отримати субсидію.



Громадянська інтеграція в Нідерландах



Я приїжджаю працювати та живу в Нідерландах. Чи зобов’язаний я
інтегруватися?
Ви з країни Європейського Союзу? Наприклад, Польща, Румунія чи Болгарія? Для
громадян ЄС немає жодних вимог до інтеграції. Ви можете скласти іспити в
Нідерландах або пройти курси. Ви можете зробити це для натуралізації. Це
означає, що ви набуваєте нідерландське громадянство. Якщо ви легально прожили
в Нідерландах 5 років, ви можете подати заяву на отримання нідерландського
громадянства. Прочитайте на веб-сайті Inburgeren.nl (https://translate.google.com
/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&u=http://inburgeren.nl)
голландською або англійською, як це зробити.



Коли ви повинні інтегруватися в Нідерландах?
Громадянська інтеграція не є обов’язковою, якщо ви приїдете до Нідерландів з
країни ЄС. Це стосується сімейних мігрантів із-за меж ЄС та осіб, які отримали
статус притулку (біженців). Громадянська інтеграція означає, що ви зобов’язані
вивчити нідерландську мову. Ви також отримаєте знання про голландське
суспільство та ринок праці. Таким чином ви можете брати участь у голландському
суспільстві.



Як я можу стежити за подальшим навчанням у Нідерландах?



Я хочу пройти додаткове навчання для своєї роботи. Чи можу я
отримати додаткове навчання на роботі чи я можу пройти курс?
Добре, якщо ви продовжуєте розвиватися. Також поруч із вашою роботою.
Обговоріть це зі своїм роботодавцем. Разом ви можете побачити, які варіанти для
цього доступні. Іноді це можна зробити на роботі. Іноді ви також можете пройти
курс поза роботою.



Я хочу вчитися крім роботи. Чи є для цього огляд?
У Нідерландах є багато можливостей для навчання поруч із вашою роботою. Часто
ви можете самостійно вказати, чи хочете ви пройти курс чи отримати сертифікат
для виконання своєї роботи. Прочитайте огляд (https://translate.google.com
/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&u=https://www.rijksoverheid.nl
/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-leren-naast-mijnwerk) ваших можливостей на веб-сайті уряду Нідерландів .



Де я можу отримати інформацію про подальше навчання?
У вас є запитання щодо навчання та роботи? Ви можете отримати інформацію про
це в Leerwerkloket (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&

4/23/22, 14:22

Навчання та інтеграція - Робота в NL

3 of 3

https://workinnl-nl.translate.goog/themas/opleiding+e...

client=webapp&u=https://www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten) . Ця організація
може допомогти вам і вашому роботодавцю з питаннями, серед іншого, щодо
перепідготовки, підвищення кваліфікації та програм навчання. Learning Work Desk
— це незалежне партнерство між муніципалітетами, ROC та UWV. Це організація
пільг у Нідерландах. У Нідерландах є 35 навчальних робочих столів, розкиданих по
всій країні. Тому є велика ймовірність, що у вашому муніципалітеті також є
Leerwerkloket.

Не можете знайти те, що шукаєте?
Якщо у вас виникли додаткові запитання або якщо вам потрібен контакт по телефону, ви можете
зв’язатися з FairWork Foundation (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&
hl=en-US&client=webapp&u=https://www.fairwork.nu/kent-u-uw-rechten-als-arbeidsmigrant/)
. Ця організація зосереджується на підтримці не-голландських працівників у Нідерландах.
Допомога безкоштовна, і ви можете залишатися анонімним, якщо хочете.
(020)760 08 09
06 51771249 (https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=uk&hl=en-US&client=webapp&
u=https://wa.me/31651771249)
info@fairwork.nu (mailto:info@fairwork.nu?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=enUS&_x_tr_pto=wapp)
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