
 ی و جامعەشناسی نروژزبان در  گانیرا آموزشحق 
 

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

  ای و  دی ری تماس بگ آموزشدرخواست  یبرا دی اەآن ثبت نام کرد واحوال ثبت  که در یبزرگساالن در شهردار مرکز آموزش در اسرع وقت با 

 .دی اقدام کن  از این وظیفه تی معاف یبرا دی خواهی اگر م

که با اجازه اقامت   یاز زمان  ای  دی اەکرد افتی شود که شما اجازه اقامت دریمحاسبه م یاز زمان  گانی آموزش را برای کسبمهلت  نی آخر

که قبالً   یکسان  یسه سال و برا دن اەرا به اتمام نرسانددبیرستان متوسطه  التی قبالً تحصاین مهلت برای کسانی که   .دی اەمعتبر به نروژ آمد

 . ماه است ١٨اند، ەرساند ان ی را به پادبیرستان دوره متوسطه  

 

 جامعەشناسی و   ینروژ زبانآموزش در  فەیوظ

جامعهشناسی  و   ینروژ زبان مربوط به  یهاەدورکه  دی موظف باشکشور نروژ  تی تابع ای اجازه اقامت دائم و/ افتی در یشما ممکن است برا

 دی وانبت  نکهی ا  ای ، دی را مستند کن  جامعهشناسیو   یسامزبان  ای  ینروژزبان  نهی در زمخود را  یدانش کاف دی توان یاگر م .دی برسان  انی را به پا

 . دی اقدام کن  این آموزشاز  تی معاف یبرا دی توان ی، م دی را مستند کن  تی قانع کننده معاف  ل ی دال ری سا ای خاص  یسالمت دالیل 

 

 جامعەشناسی و   ینروژ  زبانآموزش در    فەیوظحق و حقوق و  

  یسطح توسط شهردار حداقل  نی ا .شودی اعمال م ەایددی به حداقل سطح نرس ینروژ زبان در شما که  یآموزش تا زمان   فهی حق و وظاین 

  یمهلت شما برا نی ، ادی ری بگ یاگر از آموزش مرخص .است گانی را ەاید،دی حداقل سطح نرساین که به  یشود. آموزش تا زمان ی م  نیی تع

 خواهد یافت.   شی افزا نیزشرکت در آموزش 

 

 کاربردی اطالعات 

. شما همچنین  دی ری آموزش بزرگساالن تماس بگمرکز ، با  دی حقوق به اطالعات داروحق و  ی قانونیهادر مورد مهلت نیازی  ای  یاگر سوال

   www.udi.noو  www.imdi.noها پیدا کنید: میتوانید اطالعات مفیدی در این وبسایت 
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