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 الفردیة الخّطةملحق: دلیل 

 

اعیة التربیة االجتمدروس م اللغة النرویجیة والفردیة لکونك ستشارك في تعلّ  الخطّةلك حول معلومات 

(samfunnskunnskap )في البرنامج التمهیدي ، ولك أنت اآلخر لکونك ستشارك (introduksjonsprogram .) 

 

التربیة دروس م اللغة النرویجیة وستشارك في تعل خاصة بك نظرا ألنكأنت والبلدیة بإعداد خطة فردیة  انستقوم

 لك أنت اآلخر لکونك ستشارك في البرنامج التمهیدي. خطة فردیة  االجتماعیة، و

 الفردیة هي اتفاقیة تعاون بینك وبین البلدیة حول التعلیم الذي تتلقاە.  الخطّة

 ردي، وهي وثیقة قانونیة. الفردیة الخاصة بك بمثابة قرار ف الخطّةتعتبر 

حول تعطیك معلومات حول حقوقك والتزاماتك والفرص المتاحة أمامك، و کذلك جتماعیة أن من دروس التربیة االتوخی ی  

 في المجتمع النرویجي. والجوهریة القیم األساسیة 

الناحیة اإلقتصادیة  منالهدف من التعلیم هو أن تبدأ بالعمل أو الدراسة في أقرب وقت ممکن لکي تصبح مستقال 

 في المجتمع النرویجي.  وتشارك بفعالیة

 الفردیة الخطّةحول 

تحصیلك العلمي وخبرتك العملیة ومٶهالتك ذات الصلة  لك بشکل فردي ومرتکزا علیفا یجب أن یکون التعلیم مکیّ 

 بمجال العمل، وبمعلومات أخری ذات صلة ومهمة لخطتك التأهیلیة. 

وضع أهدافك من التعلیم ست  جری لتحدید احتیاجاتك. الفردیة باإلعتماد علی نتائج المسح الذي ی  سیتم إعداد خطتك 

 المسح. هذا باإلستناد علی نتائج 

الفترة الزمنیة لبلوغ هذە األهداف وعدد علی  توخی بلوغها من التعلیم والفردیة علی أهداف محددة ی   الخطّةتحتوي 

 خطتك الفردیة بالتعاون معك.  أن ت عدّ ومات حول متی وأین سیبدأ التعلیم. یجب معلعلی الساعات التي تمنح لك، و

 د هذە التحدیاتحد  ات اجتماعیة أو صحیة یمکنها أن تٶثر علی مشارکتك في التعلیم، فینبغي أن ت  إذا کنت تواجە تحدیّ 

 أیضا. 

نحو هدف معین منذ البدایة. ستحصل بهذە  لکي تتمکن من بلوغ المستوی المطلوب، یجب أن یکون التعلیم موجها  

ف التعلیم لیناسب وضعك الحیاتي ویجب أن ینظم بحیث تتمکن من کی  الطریقة علی أفضل نتیجة ممکنة. یجب أن ی  

ما لدیك عمل أیضا. الغایة هي أن تکون خطتك المشارکة علی الرغم من کونك مسٶول عن رعایة أطفال صغار و/أو ربّ 

 ناسب احتیاجاتك العلمیة والعملیة. الفردیة معدلة لت

بلوغ هذا المستوی ضمن إطار الساعات إذا کان باإلمکان  B2من واجب البلدیة أن تعرض علیك تعلیم لغایة المستوی 

إذا کان باإلمکان بلوغ هذا المستوی ضمن اإلطار الکلي  B1الستمائة الواجب علی البلدیة توفیرها لك، ولغایة المستوی 

 ساعة.   3000الذي یبلغ 

أن تجري معك محادثات حول مدی فعالیة خطتك الفردیة. إذا ظهر بأن هناك حاجة مرور الزمن مع یجب علی البلدیة 

رات کبیرة في وضعك الحیاتي. عندما تکون التغییرات ، علی سبیل المثال عندما تحدث تغیّ الخطّةر غی  للتغییر، یجب أن ت  

 . تماما   دیة کبیرة ومهمة، بإمکانکم أن تعدوا خطة جدیدة  الفر الخطّةالمطلوب إجرائها علی 

، یجب علیك أن تراجع شخص اإلتصال المسٶول عنك في أقرب الخطّةر بع خطتك الفردیة، أو إذا أردت أن تغیّ إذا لم تکن تت  

 وقت ممکن. 
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 هل لدیك رغبة في تقدیم شکوی بخصوص خطتك الفردیة؟

نفسە وعلی محتوی خطتك الفردیة. وإذا کنت قد حصلت في وقت الحق علی خطة یمکنك تقدیم شکوی علی التعلیم 

أیضا ضمن مهلة ثالثة أسابیع بعد إخطارك بالتغییرات. إذا  الخطّةم شکوی بخصوص هذە فردیة جدیدة، فیمکنك أن تقّد  

 أردت تقدیم شکوی یجب علیك أن:

  ّالفردیة.  الخطّةتوی من تاریخ تبلیغك بمحم الشکوی ضمن مهلة ثالثة أسابیع تسل 

   ت خطتك الفردیة. تسلیم الشکوی إلی الجهة في البلدیة التي أقر 

 .تکتب ما هو موضوع شکواك 

  ّع کتاب الشکوی.توق 

ینوب عنك ویوقع الشکوی بدال عنك، یجب أن ما أن  لشخص   م الشکوی نیابة عنك. لکي یحقّ أن یقّد   أیضا   وکیلكبإمکان 

تکون قد أعطیت لهذا الشخص وکالة کتابیة. یجب ذکر ما الذي سیفعلە وکیلك نیابة عنك في الوکالة. ال تحتاج إلی وکیل 

 إذا کان لدیك محام. 

 هل أنت مشارك في البرنامج التمهیدي؟

الفردیة للبرنامج  الخطّةم اللغة النرویجیة هي جزء من الفردیة لتعلّ  الخطّة في البرنامج التمهیدي، فإنّ  إذا کنت مشارکا  

 التمهیدي. 

 الفردیة في قانون الخطّةم اللغة النرویجیة ودروس التربیة االجتماعیة ومن المعلومات حول تعلّ بإمانك الحصول علی مزید 

وکالة التعلیم لو علی صفحات االنترنت  www.imdi.noالبرنامج التمهیدي. نص القانون والتعمیمات تجدها علی الموقع 

 . Kompetanse Norge المستمر مهارات النرویج

 

 

 

 مع التعلیم! وافرا   ی لك حظا  نتمنّ 

 

 

http://www.imdi.no/

