
ПАКЕТ ЗА САМООБУЧЕНИЕ ЗА
ТРУДОВИ МИГРАНТИ ОТ

БЪЛГАРИЯ, ПОЛША И РУМЪНИЯ
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СИГУРЕН УСПЕХ С



Искате да общувате на нидерландски език?
Искате да разбирате писмени инструкции?
Искате да разговаряте свободно вкъщи 
и на работното място?

Започнете да учите сега с:

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS
НИДЕРЛАНДСКИ ЕЗИК И ЗАПОЗНАВАНЕ С 
НИДЕРЛАНДСКОТО ОБЩЕСТВО 
ЗА ТРУДОВИ МИГРАНТИ

УЧЕБЕН ПАКЕТ

Пакетът за самообучение е разработен 
по поръчка на Министерството на 
вътрешните работи и отношенията в 
Кралството и е предназначен за трудови 
мигранти от България, Полша и Румъния. 
С помощта на учебния пакет трудовите 
мигранти могат още в родната си страна или 
в Нидерландия да се подготвят за начина 
на живот и работа в Нидерландия и така да 
увеличат шансовете си на трудовия пазар. 
Благодарение на Zelf starten met Nederlands 
работодателите назначават по-добре 
подготвени работници.

ТРУДОВИ МИГРАНТИ

Пакетът Zelf starten met Nederlands е 
предназначен за трудови мигранти от 
България, Полша и Румъния с основно, 
средно или висше образование. Последното 
ниво е А1 според европейската езикова 
рамка за съвременни чужди езици.

ЕЗИК И ЗНАНИЯ 
ЗА НИДЕРЛАНДСКОТО ОБЩЕСТВО,
НЕОБХОДИМИ НА РАБОТНОТО 
МЯСТО

Пакетът съдържа учебна тетрадка с 50 урока 
по нидерландски език, подробна програма 
за електронно обучение (включително 19 
урока за изучаване на азбуката), филм за 
Нидерландия, учебник с полезна информация 
за Нидерландия и упражнения, както и 
упътване с речник и указания за използване.
В езиковите уроци се отделя специално 
внимание на често употребяваната лексика 
в обичайни ситуации, както вкъщи, така и 
на работното място. Разглеждат се теми 
като здравеопазване, образование, работа, 
безопасност, хигиена и общуване с колеги.
Всички раздели са богато илюстрирани и са 
преведени на български, полски и румънски 
език.
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Zelf starten met Nederlands
увеличава Вашите шансове на 
трудовия пазар

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

 · DVD с филм Naar Nederland
 · учебник Kennis van de Nederlandse 

Samenleving на нидерландски, български, 
полски и румънски език

 · учебна тетрадка Nederlands voor 
anderstaligen с аудио компактдискове и 
преведени указания

 · DVD с програма за електронно обучение 
и код за достъп до онлайн програмата, с 
преводи, които се активират с кликване

 · упътване с речник и указания за използване 
на нидерландски, български, полски и 
румънски език.

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Zelf starten met Nederlands (ISBN 
9789461058089) струва 25.00 евро. Можете да 
закупите пакета в (интернет) книжарницата, 
както и на www.nt2.nl.

За повече информация посетете 
www.zelfstartenmetnederlands.nl.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПАЗАР

Работодателите, агенциите за временна 
заетост, сдруженията, институциите и др. 
могат да се свържат с нас за допълнителна 
информация относно закупуването и 
използването на пакета и евентуалните 
условия за отстъпка.

Свържете се с Boom uitgevers Amsterdam: 
nt2klantenservice@bua.nl 



Поръчайте бързо чрез

 www.nt2.nl

Boom uitgevers Amsterdam
Postbus 15970
1001 NL Amsterdam
tel. 020 5200126
fax 020 6253327
nt2klantenservice@bua.nl
www.nt2.nl

NATUURLIJK NEDERLANDS 
LEREN EN INBURGEREN


