
 

تمع(جمعرفة المدروس ) زانینێ لسەر جڤاکێ نەرویجید حەقێ فێربوونا بەالش دزمانێ نەرویجی دا و   

 

  .بەالش بدەت تە  نەرویجی و زانینێ لسەر جڤاکێ نەرویجیفێربوونا زمانێ ئیقاما تە لنەرویج دبیت حەقی  

ل دائیرا نفوسێ  (ێ تە) عنواننیشانێت تەنان بکە ل وێ باژیرێ ناڤ و زبزیترین وەخت ئیتیصالێ ب خویندنگەها مە

. عەفوکرن ە) التعلیم(  بکەی ، یانژی هەکە تو حەز بکەی ژێ بهێیێدا داخازا فیربوون تەسجیلکری  

 

هێی نەرویج ۆ تە  دتو  دەمێهێت حسێبکرن کۆ تو ئیقامی وەردگری، یانژی ژ وی دموهلەتا فێربوونا بەاڵش ژوی دەمی 

نەکربیت بەری  تەمام  ندە(ەڤیدرەگو  بنەرویجی )ـ ئامادەیی ثانەویێسالن هەکە تە خویندنا  ٣ئیقامە هەبیت. موهلەت 

هەیڤن هەکە تە فێربوونا ثانەوییە تەمامکربیت بەری وەختی.  ١٨وەختی، و موهلەت   

 

معرفة المجتمع(وس در زانینێ لسەر جڤاکێ نەرویجی) و واجبێ فێربوونا زمانێ نەرویجی   

ئیقاما   دا بشێی   ربوونا زمانێ نەرویجی  و دەرسێت زانینێ لسەر جڤاکی نەرویجیێدبیت واجب بیت لسەر تە بچییە ف

بکەی هەکە تو بشێی ئیسبات بکەی ژی ژێ عەفوکرنێ    دائیمی وربگری وە یانژی جنسیا نەرویجی.  تو دکاری داخازا

کو تە زانین لسەر جڤاکێ   هەروەساتا مستوایەکێ باش زمانێ نەرویجی یان زمانێ سامیسک دزانی و هەکۆ تو 

ئەگەرێت تە بکەی ئەگەر تو بشێی ئیسبات بکەی کۆ  ێ ەفوکرنێ ژ تەعلیمع نەرویجی هەنە. دیسان تو دکاری داخازا 

ار دکەن تو نەشێی بچی تەعلیمێ. چی هندەك ئەگرێت دی کۆ تە نەساخلەمییێ یێت خاص یێت هەین یانژ  

 

معرفة المحتمع( دروس حەق و واجب بۆ فێربوونا زمانێ نەرویجی و زانینا لسەر جڤاکێ )  

) مستوی الحد االدنی(  دفێربوونا زمانێ یێ پێتڤی  حەق و واجب ژتە دگرن هەتا تو دگەهی  کێمترین مستوی

بیت هەتا تو دگەهی  شدی ژالیێ باژێرڤانیێ ڤە )کومونێ( هێتە دیارکرن. فێربوون دێ یا بەالنەرویجیدا. ئەڤ مستوایە 

دا  ریژکرن دتە ێبو تە ه . ئەگەر تە ئیجازە ژ فێربوونی وەرگرت دی مولەتا فێربوونی یێ پێتڤی کێمترین مستویوی 

ربوونێدا.ێفد  ڤەی بەشدار ببی شبشیێ پا  

 

زانین ) معلومات عملیة( ێپ  

نان بکە ) ڤوکسن ئۆپلەرینگ(  دیسان زئەگەر تە پسیار هەبن لسەر موهلەتا و حەقێت خۆ ئیتیصالێ ب خویندنگەها مە

الپەریت ئینترنەتێدا:هەردو تو دشێی معلوماتان وەربگری دڤان   
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