
ضمیمه: راهنمای برنامهء فردی

اطالعات در مورد برنامه فردی برای شما كه در دوره آموزش زبان و معلومات 
اجتماعی نروژ، و همچنین برای شما كه در برنامه مقدماتی شركت می كنید

شما و مقامات محلی بایستی جهت درست كردن یك برنامه فردی برای شما كه در دوره آموزش زبان و معلومات اجتماعی نروژ، و 
همچنین برای شما كه در برنامه مقدماتی شركت می كنید، با هم همكاری كنید. 

 این برنامه فردی یك قرارداد همكاری بین شما و مقامات محلی در راستای آموزش شما می باشد.

 برنامه فردی شما یك مصوبه فردی (قابل اعتراض)، و یك سند قانونی است.

 شما در دوره آموزش دانش اجتماعی در مورد حقوق، وظایف، موقعیتها و ارزشهای بنیادی در جامعه نروژ آگاهی پیدا خواهید
 كرد.

 هدف از این دوره آموزشی این است كه شما هر چه سریعتر بتوانید سر كار و یا به مدرسه\دانشگاه بروید، از نظر اقتصادی
 مستقل شوید و در جامعه نروژ فعاالنه شركت پیدا كنید.

بیشتر در مورد برنامه فردی

دوره آموزشی باید برای هر شخصی بر اساس سنجش تحصیالت، تجربه كاری، دانش مربوط به بازار كار، و دیگر دانستنیهای  
مربوطه آن شخص، كه برای برنامه احراض صالحیت او قابل اهمیت باشد، تطبیق داده شده باشد.

 برنامه فردی شما، بر اساس نتایج به دست آمده از سنجش نیازهای شما، طراحی می شود. اهداف آموزشی شما بر اساس
     نتایج حاصل از سنجش انجام گرفته، مقرر می شود.

 در برنامه فردی مذكور باید اهداف مشخصی برای دوره آموزشی، زمانبندی برای حصول نتایج، تعداد ساعات اختصاص داده
 شده به شما، و همچنین زمان و مكان برگزاری آموزش، مندرج شده باشد. برنامه فردی شما بایستی با همكاری شما تنظیم

    شود.

 در صورتیكه شما معضالت اجتماعی یا سالمتی داشته باشید كه بر شركت شما در دوره آموزشی تاثیر گذار باشد، آنها هم باید
 ترجیعا بررسی شوند.

 آموزش شما باید از همان ابتدا جهت دار باشد، تا شما بتوانید به سطح مورد نظر برسید. شما به این طریق به بهترین نتایج 
 ممكن می رسید. دوره آموزشی باید با وضعیت زندگی شما تطبیق داده شده باشد، و طوری برنامهریزی شده باشد كه شما با

 وجود داشنت كار و یا مشئولیت سرپرستی بچههای كوچك، بتوانید امكان شركت داشته باشید. برنامه فردی شما باید با نیازهای
 علمی و عملی شما مطابقت داشته باشد.



مقامات محلی موظف به ارائه آموزش تا سطح B2 هستند در صورتیكه این سطح تا حد ٦٠٠ ساعت كه قانون مقرر كرده، به 
دست بیاید. این مقامات همچنین موظف به ارائه آموزش تا سطح B1 هستند در صورتیكه این سطح تا حد اكثر ٣٠٠٠  ساعت به 

دست بیاید. 

 مقامات محلی در طول دوره آموزشی با شما جلساتی برگزار خواهند كرد، و در مورد چند و چون و كیفیت برنامه فردی شما با
 شما گفتگو خواهند كرد. در صورت نیاز، به عنوان مثال وقتی تغییرات عمدهای در شرایط زندگی شما پیش آمده باشد، این برنامه
 هم بایستی تغییر داده شود. و در صورت انجام تغییرات مهم و عمده در منت برنامه فردی شما، شما می توانید یك برنامه كامال

  جدید بسازید.

 در صورتیكه شما برنامه فردی خود را دنبال نمی كنید، یا اینكه می خواهید برنامهیتان را تغییر دهید، شما باید در اسرع وقت با
مسئولتان در اداره محلی تماس بگیرید.

    

آیا می خواهید به برنامه فردیتان اعتراض كنید؟

 شما می توانید هم به آموزش و هم به منت برنامه فردیتان اعتراض كنید. اگر شما در آینده برنامه تازهای گرفتید، می توانید در
 مدت زمان سه هفته بعد از آنكه برنامه را دریافت كردید، به تغییرات انجام شده آن هم اعتراض كنید. رعایت موارد زیر هنگام

اعتراض ضروری است:

- اعتراض را در عرض سه هفته بعد از آنكه منت برنامه فردی را دریافت كردید، تحویل دهید

- اعتراض را به مسئول مربوطه در اداره محلی كه برنامه فردی شما نوشته است، تحویل دهید

- موردی را كه درخواست تجدید نظر آنرا می كنید، بنویسید

- شكایت خود را امضاء كنید 

 یك شخص دیگر می تواند به وكالت از طرف شما شكایت كند. برای اینكه كسی بتواند به عنوان وكیل تام االختیار شما را 
 نمایندگی كند و از طرف شما شكایت بنویسد، باید شما به آن شخص به صورت كتبی وكالت تام االختیار داده باشید. در وكالت

 تام االختیار باید نوشته شده باشد كه وكیل تام االختیار شما چه كارهایی می تواند از طرف شما انجام دهد. اگر شما وكیل
دارید، نیازی به وكالت تام االختیار نیست.

آیا شما در برنامه مقدماتی شركت دارید؟

 اگر شما در در برنامه مقدماتی شركت دارید، برنامه فردی برای آموزش زبان نروژی جزئی از برنامه فردی مربوط به برنامه
  مقدماتی است.

برای اطالعات بیشتر در مورد آموزش زبان و علوم اجتماعی، و همچنین برنامه فردی، می توانید به قانون [برنامه] مقدماتی 
مراجعه كنید.  قانون و بخشنامه مربوطه در سایت اینترنتی www.imdi.no و Kompetanse Norge یافت می شود. 

با آرزوی موفقیت شما در دوره آموزشی!

http://www.imdi.no

