
 ی و جامعەشناسی نروژزبان در  گانیرا آموزشحق 
 

 را بدهد.جامعهشناسی و   ینروژ زباندر  گانی تواند به شما امکان آموزش رای م نارویاجازه اقامت شما در 

تماس   آموزشدرخواست  یبرا  دی اەکرد خود را رگیسترآن  واحوالثبت که در  شاروالیبزرگساالن در مرکز آموزش با  هر چه زودتر

 .دی اقدام کن  از این وظیفه تی معاف یبرا دی خواهی اگر م ای و  دی ری بگ

که با   یاز زمان  ای  دی اەکرد افتی درناروی را شود که شما اجازه اقامت یمحاسبه م یاز زمان  گانی آموزش را برای کسب فرصت نی آخر

سه سال   دن اەنرساندپایان را به  دوران لیسهمتوسطه  الت ی قبالً تحصبرای کسانی که  فرصتاین  .دی اەآمد کشور ناروی اجازه اقامت معتبر به 

 . میباشدماه  ١٨اند، ەرساند انی را به پا لیسهکه قبالً دوره متوسطه  یکسان  یو برامیباشد 

 

 جامعەشناسی و   ینروژ زبانآموزش در  فەیوظ

جامعهشناسی و  ینروژزبان مربوط به   یهاەدور که  شویدموظف  نارویکشور  تی تابع ای اجازه اقامت دائم و/ افتی در یشما ممکن است برا

 نکهیا ای ، دی را مستند کن  جامعهشناسیو  یسامزبان  ای  ینروژزبان  نهی در زمخود را   یکاف معلومات دی توان یاگر م .دی برسان  انی را به پا

 .دی اقدام کن  این آموزشاز  تی معاف یبرا دی توانی، مدی را مستند کن  تی قانع کننده معاف لی دال ری سا ای خاص  یسالمت صحه و دالیل  دی وان بت 

 

 جامعەشناسی و   ینروژ  زبانآموزش در    فەیوظحق و حقوق و  

  شاروالیتوسط   ،سطححداقل  نی ا .شودی م شمول ،ەایددی به حداقل سطح نرس ینروژ زبان در شما که  یآموزش تا زمان   فهی حق و وظاین 

  یشما برا  فرصت نی، ادی ری بگ رخصتیآموزش  این اگر از .است گانی را ەاید،دی حداقل سطح نرساین که به  یشود. آموزش تا زمان ی م  نیی تع

 .شدخواهد   زیاد نیزشرکت در آموزش 

 

 معلومات عملی 

. شما دی ری آموزش بزرگساالن تماس بگمرکز ، با داریدخود  حقوق و حق و   ی قانونیهادر مورد مهلت  احتیاجی به معلومات  ای  پرسشیاگر 
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