اطالعات درباره ارزش گذاری مدارک تحصیلی خارجی
آیا (به زودی) آشنایی با بازارکار هلند برای تعهد آموزش شهروندی ،درخواست تابعیت یا درخواست اجازۀ اقامت برای مدت زمان نامحدود را
انجام خواهید داد؟ در اینصورت میتوانید از طریق مرجعه به سایت  www.idw.nlبرای ارزشگذاری رایگان مدرک تحصیلی و یا سنجش
سطح دانشآموختگی یا آموزش خودتان مراجعه کنید .در این برگه نوشته میشود که ارزش مدرک تحصیلی مدرسه ،دانشگاه یا آموزش شما
در هلند به چه میزان است .اگر بخواهید در هلند کار پیدا کنید ،این امر مهم است.
چه زمانی شما قادر به ارائه درخواست هستید؟
به شما توصیه میکنیم اگر پس از آموزش دبستانی به دبیرستان رفتهاید ،درخواست بکنید .آیا بیش از یک مدرک تحصیلی دارید؟ در آنصورت
باید به روشنی بیان کنید که کدام مدرک را میخواهید ارزش گذاری بشود .برای مثل مدرکی که بر اساس آن میخواهید در هلند به کار
بپردازید .گاهی نمیتوانیم مدرکی را ارزش گذاری کنیم .در این صورت از سوی ما رای با عنوان ارزش گذاری نشده
[ ]Besluit geen waarderingدریافت خواهید کرد.
آیا شما (زمانی) به عنوان پناهنده به هلند آمدهاید؟ و در کشور خارجی تحصیالت کردهاید ،اما هیچ مدرکی مثل دیپلم یا کارنامه(های) ریز
نمرات مواد درسی ندارید؟ در اینصورت میتوانید سنجش سطح تحصیلی دانش آموختگی را دریافت کنید .در موقع درخواست اعالم کنید که
شما هیچ مدرکی از تحصیالت خود ندارید.
برای مدارک زیر نمیتوانید درخواست ارزش گذاری بکنید:
 دورههای آموزشی یا کارآموزی کمتر از  ١٠٠٠ساعت .سال تحصیلی شامل  ١٠٠٠ساعت درس است. مدارکی که از مدارس غیر دولتی دریافت کردهاید .مثل مدارس ملی. مدارک یا کارنامههای تحصیلی دریافت شده از هلند.چگونه درخواست خود را ارائه کنید؟
شما به سایت  www.idw.nlمراجعه میکنید .توسط گزینه "درخواست" " و" ”aanvragenدرخواست آموزش شهروندی"
” “aanvragen voor inburgeringشما اینجا یک حساب کاربری یا اکانت ” “Mijn IDWمیسازید .شما میتوانید درخواست خود را
کامال از طریق دیجیتال به زیان هلندی یا انگلیسی انجام دهید .کلیه اطالعات تحصیلی خود را میتوانید دیجیتال پر کرده همینطور میتوانید یک
مدرک را فوری بارگذاری یا آپلود کنید .شما میتوانید درخواست خود را از طریق تلفن همراه یا تبلت انجام دهید.
چه مدارکی را باید همیشه همراه بفرستید؟
مدرک
روگرفت/کپی از اجازه اقامت خودتان (پشت و رو)
روگرفت از نامه آگاهی برای تعهد به آموزش شهروندی
[]Kennisgeving inburgeringsplicht
روگرفت از مدرک رسمی که شماره خدمات شهروندی شما
) (BSNروی آن ذکر شده است
روگرفت از مدرک تحصیلی که میخواهید ارزش گذاری
بشود
روگرفت از ریز نمرات در سالی که امتحان دادهاید (در
کارنامه تحصیلی دبیرستان یا هنرستان)
روگرفت از کارنامههای مواد درسی همۀ سالهای تحصیل
(در دیپلم مدرسه عالی یا دانشگاه)
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( )Xبارگذاری یا آپود )-( ،بارگداری یا آپلود نشود
گاهی الزم است که مدارک بیشتری ارسال کنید .در موقع پاسخ به سؤاالت مشاهده خواهید کرد که اینها کدام مدارک هستند.
مطمئن نیستید که مدارک شما برای ارزش گذاری مدرک تحصیلی کافی است؟
تمام مدارکی که شما از تحصیالت خود دارید را بارگذاری (آپلود) کنید ،مانند یک دیپلم و یا ریز نمرات درسی .آیا شما مدارک دیگری در
ارتباط با شغل خود دارید؟ آنها را هم آپلود کنید.
بر اساس این مدارک ارزش گذاری مدرک تحصیلی ،ارزش گذاری دانش آموختگی ،رأی به عدم ارزش گذاری یا سنجش سطح دانشآموختگی
دریافت خواهید کرد.
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ارزش گذاری چه مدتی طول خواهد کشید؟
آیا همه مدارک را بارگذاری کرده اید؟ در اینصورت چهار هفته کاری طول میکشد تا بتوانید ارزش گذاری خود را بارگیری (دانلود) کنید.
زمانی که نظریه حاضر شود شما یک رایانامه (ایمیل) دریافت میکنید.
آیا همۀ مدارک را ارسال نکردهاید؟ در اینصورت مدت زمان بیشتر از چهار هفته کاری طول خواهد کشید.
هزینۀ آن چقدر است؟
آیا (به زودی) آشنایی با بازارکار هلند برای تعهد آموزش شهروندی ،درخواست تابعیت یا درخواست اجازۀ اقامت برای مدت زمان نامحدود را
انجام خواهید داد؟ در اینصورت ارزشگذاری یک مدرک تحصیلی و یا سنجش سطح دانشآموختگی برای شما رایگان خواهد بود .ما یک
مدرک تحصیلی از کشور خارجی را مقایسه میکنیم .برای درخواستهای بیشتر باید خودتان هزینۀ آن را بپردازید.
سئوالی دارید؟
اطالعات مربوط به ارزش گذاری مدرک تحصیلی را در سامانه اینترنتی  www.idw.nl.مییابید .هنوز سئوال دیگری دارید؟ میتوانید نامه
الکترونیکی به نشانی  info@idw.nlبفرستید یا با شماره تلفن ) (079 321 79 30از مرکز اطالعات ارزش گذاری مدارک تحصیلی
( )IcDWتماس بگیرید .از دوشنبه تا پنجشنبه و از ساعت  9:00تا  12:30میتوانید با ما تماس بگیرید.
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