
 بانگهێشت کردن 

 

 دەرببڕن!  (introduksjonsprogrammet)دەگەڵ ئێمە بکەون و ڕای خۆتان سەبارەت بە بەشداری لە بەرنامەی سەرەتایی 

 

 ساڵوت لێبێ، 

بەشدارن، بانگهێشت دەکەین  (introduksjonsprogrammet) ە بەرنامەی سەرەتاییدا دبۆ یەکەم جار، لە هەموو ئەو کەسانەی کە 

 ! کەڵک وەربگرندا بەشداربن. هیوادارین کە لەو هەلە بۆ دەربڕینی بیروڕای خۆتان لێکۆڵینەوەیەکی بیروڕای نەتەوەییتا لە 

 بەڕێوە دەچێ. (IMDI)و جۆرەکانی ئیتنیکی  كخستنیهئەم لێکۆڵینەوەیە لە الیەن ئیدارەی 

تر پێشکەش بکات، ئێمە پیویستیمان بە ئێوە و شارەوانی بتوانێ ڕێکاری باشتر بە ئێوە و بەشداربووانی IMDIبۆ ئەوەی ئیدارەی 

بەمجۆرە ئێمە دەتوانین زانیاری  بن،  ڕاشکاوانەدا ڕووڕاست و ئەوە گرینگە کە لە واڵمەکانتانوەک بەشداربوویەک هەیە. 

بۆ وێنە لە ئێوە پرسیار دەکرێ کە لەو خوێندنەی کە  ەست بهێنین.درووست سەبارەت بەو شتانەی کە دەکرێ باشتر بکرێن، وەد

 دەکەین ڕازین، ئایا لە بەشداربوون لەو بەرنامەیە کەیفتان سازە و ئایا شتهایەک هەیە کە پێتان وابێ لەو بەرنامەدا نەرینیە.

 خولەک دەگرێ. ٣٠بەشداربوون لەو لێکۆڵینەوەیە دڵخوازانەیە و واڵمدانەوە بە پرسیارەکان تەقریبەن 

هەموو  لێکۆڵینەوەی بەکارهێنەران بەشێوەی نهێنی دەبێ. واڵمەکانی ئێوە ناتوانرێ وەک کەسایەتی بە ئێوەوە پێوەندی بدرێ. 

و هیندێک لێکۆڵەری هەڵبژێردراو وەک ئەنیا لێکۆڵەرەکانی کە   IMDIزانیارییەکان لە الیەن کارمەندانی پرۆژە لە ئیدارەی 

تر ناتوانێ  دەستیان بە واڵمەکان ڕادەگات بە شێوەی نهێنی دێتە بەر لێکۆڵینەوە. هیچ کەسێک لە شارەوانی )کۆمۆن( یا کەسێکی

 ببینێ یان بزانێ کە ئێوە چ واڵمێکتان داوەتەوە. 

پێوەندی بگرن:    IMDIمەیلەوە دەگەڵ تان هەیە، دەتوانن لە ڕێگای ئەم ئیلی تەکنیکیموشکیئەگەر لێکۆڵینەوەیە یان  لەسەر ئەو

post@imdi.no 

 شارەوانی )کۆمۆن( ئەم هەلەت بۆ ئامادە دەکات تاکوو بتوانی لەو لێکۆڵینەوەیەدا بەشداربی. 

 یارمەتیمان دەکەن!  (introduksjonsprogrammet)ایی سپاس بۆ ئێوە کە بۆ باشتربوونی بەرنامەی سەرەت

 

 بەڕێزەوە 

 و جۆرەکانی ئیتنیکی  كخستنیهئیدارەی گشتی 

 

 

 

post@imdi.no 

www.imdi.no 

 

ئەساسی هەڵسەنگاندنی ئەو لێکۆڵینەوەیە، ڕزایەتی واڵمدەرەکانە. پرسیار گەلی سەبارەت بە پارێزبەندی خسووسی لەو 

هەر جۆرە سکااڵیەک دەربارەی لێکۆڵینەوەی . kth@imdi.noمەیلە:  لێکۆڵینەوەیەدا دەتوانن ئاراستەی کاریانە تۆن بکەن بەم ئی

سەبارەت بەو لێکۆڵینەوەیە ئاراستەی ڕێکخراوەی پارێزگاری لە مافی زانیاری نۆروێژ  IMDIزانیاری خسووسی لە الیەن 

(Datatilsynet.دەکرێ )  دەتوانن زانیاری زۆرتر لە ماڵپەڕی فەرمی ڕێکخراوی پارێزگاری لە مافی زانیاری

(Datatilsynet ) .بدۆزنەوە 
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