
 

 

 حق کړی زده وړېا ده کړو زده ټولنېزو او ناروې په
 

 ونیسې اړیکه سره مکتب لویانو د ژره تر ژر .ورکوې حق روزنی وړیا کې کړو زده ټولنیزو او ناروې په ته تاسو جواز اوسیدلو ده سو ستا
 السه تر روزنې وړیا د .شوې رجسټر تاسو چرته ونیسې اړیکه سره والۍ ښار نو وکړئ ښتنه غو معافیت د لپاره کورس د تاسو چې ته چیر
  د ته ناروې تاسو چې وخته هغه له یا ,شوه درکړل اجازه اوسیدو د تا تاسو چې کله کیګې محاسبه ثخه وخت هغه له نیټه ورستی کولو

 کسانو هغو د لپاره میاشتو ۱۸او ,وې کړې نا لیسه نه مښکې له تاسو که ده کاله درې نیټه وروستۍ.اې راغلې سره جواز استوګنې قانونې
 .کړې بشپړې کړې ذده ثانوې لوړې یې نا مخکې چې لپاره

 
 

 فرض کې کړو زده ټولنیزو او ناروې په         
 

 کولو سره تر روزنې  د شئ کولی تاسو .اوکړې زده لنیزو ټو او ناروې د باید نو غواړې بعیت تا یا اجازه اوسیدو دائمې تاسو چې کله
 سو تا چې دا یا ,شئ کولی مستند پوه کافې تو مطالعا لنیزو ټو او سامی د یا ناروې د سو تا که وکړئ ښتنه لپارهدغو فیت معا د ثخه مکلفیت

 کړئ مستند نه دلیلو مجبوریت نور یا روغتیا ځانګړې فیت معا د شئ کولی
  
 

 زده لنیزو ټو او ناروې  په دنده او حق         
 وړیا  .کښږې ټاکل لخوا والۍ ښار د لیول دا .ورسیږئ ته لیول خاص یو په تاسو چې کیږې پلې پورې هخه تر وظیفه او حق کړو ذده د 

 کې روزنه دې په سو ستا نو کړئ السه تر رخصت څخه روزنې د سو تا که کله  .وړسیږئ ته لیول لږه تر لږ سو تا چې هغې تر د روزنه
 .شئ مخښې نیټه اخیستنې برخې د
 

 معلومات عملې        
 
 

 ملومات اړه د په یا .نیسئ او اړیکه سره مکتب لویانو د نو لري اړتیا معلوماتو اړه  په نو حقو او نیټي د یا لرئ ښتننې پو سه سو تا که     
 .  www.udi.no اوwww.imdi.no  .شیئ مندلې هم

http://www.udi.no/

