
Ang karapatan sa libreng edukasyon sa pag-aaral ng Norwega at panlipunan 
 
Ang iyong permiso sa paninirahan sa Norway ay maaaring bigyan ka ng libreng pagsasanay sa pag-
aaral ng Norwega at panlipunan. 
Makipag-ugnay sa lalong madaling panahon sa edukasyong pang-nasa hustong gulang sa munisipyo 
kung saan nakarehistro ka upang mag-aplay para sa edukasyon, o kung nais mong mag-aplay para sa 
isang pagkalibre. 
Ang huling araw o oras para sa pagtanggap ng libreng pagsasanay ay kinakalkula mula sa panahong 
binigyan ka ng isang permiso sa paninirahan, o mula sa oras na dumating ka sa Norway na may 
wastong permiso sa paninirahan.  Ang huling araw o oras ay tatlong taon kung hindi mo pa 
nakukumpleto ang pang-mataas na edukasyon sa sekondarya dati, at 18 buwan para sa mga 
nakatapos ng pang-mataas na edukasyon sa sekondarya dati. 
 
Tungkulin upang sanayin sa pag-aaral ng Norwegian at panlipunan 
Maaaring ikaw ay mapilitang kumpletuhin ang pagsasanay sa pag-aaral ng Norwega at panlipunan 
upang makakuha ng permanenteng permiso sa paninirahan at / o pagkamamamayan.  Maaari kang 
mag-aplay para sa pagkalibre mula sa obligasyong mag-aral kung maaari mong idokumento ang sapat 
na kaalaman sa Norwegian o Sami at mga pag-aaral sa lipunan, o dahil maaari mong idokumento ang 
espesyal na kalusugan o iba pang mga nakakahimok na dahilan para sa pagka libre. 
 
Karapatan at tungkulin sa edukasyon sa pag-aaral ng Norwegian at panlipunan 
Ang karapatan at tungkulin sa edukasyon ay nalalapat hanggang sa maabot mo ang isang minimum 
na antas sa Norwegian.  Ang antas na ito ay natutukoy ng munisipalidad.  Libre ang pagsasanay 
hanggang sa maabot mo ang pinakamababang antas.  Kung nakakuha ka ng bakasyon mula sa 
pagsasanay, pinalalawak nito ang iyong huling araw o oras para sa  pakikilahok sa pagsasanay. 
 
Praktikal na impormasyon 
Kung mayroon kang mga tanong o kailangan ng impormasyon tungkol sa mga huling araw  at 
karapatan, makipag-ugnay sa edukasyong pang-adulto.  Maaari ka ring makahanap  ng impormasyon 
sa www.imdi.no at www.udi.no 
 

http://www.imdi.no/
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