
 

 

 بلنه 

راځې د مونږ سره یوځای شې او د نارویژی ژبې د زده کړې او د آماده سازی )انترودوکشون( په پروگرام کې ونډه  

 شریک کړې. نظر خپل اخیستلو په هکله 

 

 سالم،

برخه د نارویژی ژبې د زده کړې او د آماده سازی )انترودوکشون( په پروگرام کې څوک چې په ناروې کې هغه  هر

  .اخلي بلنه ورکول کیږي چې د کارونکي ملي سروې کې برخه واخلي

په تدریس کې  څو پوښتنو ته ځواب ووایاست چې تاسو اخیستلو سره کار په موږ امید لرو چې تاسو به د دې فرصت څخه 

 .غوره کولی شئد هغو څخه یو ځواب چې تاسو یې ونه لري ثابت ځوابپوښتنې . ئنظر لرګډون په اړه څه  د

 .او تنوع ریاست او د لوړو زده کړو او مهارتونو ریاست لخوا ترسره کیږي مدغم کولودا سروې د 

رکړو، موږ غواړو ستاسو  دد دې لپاره چې موږ او ستاسو ښاروالۍ وکولی شو تاسو او نورو ګډونوالو ته یو ښه وړاندیز 

 .د تجربو په اړه معلومات ترالسه کړو

معلومات ترالسه کړو    وکوالی شو دقیقږ  ن، ترڅو مواووسې او صادق  راسخدا مهمه ده چې تاسو په خپلو ځوابونو کې 

څخه راضي   زده کړېد مثال په توګه، له تاسو څخه به وپوښتل شي چې آیا تاسو د هغه  ه کیدالی شي.کوم شیان ښ چې

یا دا چې د   ، اوسره خوشحاله یاست د ونډه اخیستلوتاسو په برنامه کې او بل دا چې آیا ، اخلېیاست چې تاسو پکې برخه 

 ه.اړخونه هم شتمنفي تاسو په نظر په تدریس کې 

د کارونکي  . دقیقې وخت نیسي 30ګډون داوطلبانه دی، او د کارونکي سروې ته ځواب ویل شاوخوا په سروې کې 

، او ښاروالۍ نشي کیداېمشخص د یو شخص په توګه نشي  څخه تاسوځوابونه د ستاسو ترسره کیږي. سروې بې نومه 

  .لیدلی چې تاسو په شخصي توګه څه ځواب ورکړی

 .ته د کاروونکو په سروې کې د ګډون لپاره السرسی درکويستاسو ښاروالۍ تاسو 

ټولې پوښتنې او ځوابونه دواړه د . د پاڼې په پای کې د ژبې تڼۍ وکاروئ. تاسو کولی شئ په سروې کې ژبه غوره کړئ

 څخه کار واخلې. تڼۍ که چیرته تاسو غواړې چې پوښتنی او ځوابونه واورې نو د غږ . په توګه شتون لري صوتیمتن او 

 .تاسو باید ټول پوښتنلیک په یوځل ځواب ورکړئ

 د کارونکي سروې کې د ګډون لپاره له تاسو مننه کوو! 

 

 په درناوي

 او تنوع ریاست او د لوړو زده کړو او مهارتونو ریاست ادغام کولود 

 

 


