
تی علوم یک مفت تربیت کا حق  نارویجن زبان اور معاشر
 

۔  تی علوم یک مفت تربیت کا حق دال سکتا ہے  ناروے میں آپ کا اقامتی اجازت نامہ آپ کو نارویجن زبان اور معاشر
، جلد از جلد اس بلدیہ  ڈ ہیں ی میں رجسٹر میں تعلیم بالغاں ےک ادارے ےس  آپ جس بلدیہ ےک رہائشر پتی ےک ساتھ پبلک رجسٹر

 رابطہ کر ےک تربیت لیتے یک درخواست دیں یا اگر آپ چھوٹ پانا چاہتی ہیں تو چھوٹ پانے یک درخواست دیں۔ 
یا آپ مؤثر اقامتی اجازت ناےم ےک   ا مفت تربیت ےک لیں وقت یک حد تب ےس شمار ہوتی ہے جب آپ کو اقامتی اجازت نامہ عطا ہو 

۔ ا ساتھ ناروے آ ے سال کا وقت ملتا ہے اور اگر آپ پہےل ےس اپر  ئے گر آپ ئے پہےل اپر سیکنڈری تعلیم حاصل نہ یک ہو تو آپ کو تیں
۔   وںمہین  18سیکنڈری تعلیم مکمل کر چےک ہوں تو    کا وقت ملتا ہے

 
 

تی علوم یک تربیت کا فرض   نارویجن زبان اور معاشر
 

تی علوم یک تربیت حاصل  ناروے میں مستقل اقامتی اجازت نامہ اور/یا شہریت  حاصل کرنے ےک لیں آپ پر نارویجن زبان اور معاشر
 علم رکھتے کا ثبوت دے سکیی ہوں یا اگر آپ خاص  

ے
تی علوم کا کاف ۔ اگر آپ نارویجن یا سایم زبان اور معاشر کرنا الزم ہو سکتا ہے

ہوں تو آپ الزیم تربیت ےس چھوٹ پانے یک  صحت یک وجوہ یا چھوٹ ملیے یک دوشی اہم وجوہ موجود ہونے کا ثبوت دے سکیی 
۔    درخواست دے سکیی ہیں

 

تی علوم یک تربیت کا حق اور فرض   نارویجن زبان اور معاشر
۔ یہ سطح    تربیت  کا حق اور فرض تب تک برقرار رہتا ہے جب تک آپ نارویجن زبان یک ایک کم از کم سطح حاصل نہ کر لیں

۔ اگر آپ تربیت ےک دوران رخصت پر چےل  
ی

۔ آپ ےک یہ کم از کم سطح حاصل کر لیتے تک تربیت مفت رہے یک بلدیہ ےط کرتی ہے
یک ہونے ےک لیں وقت یک  ۔ جائیں تو آپ ےک تربیت میں شر   حد بڑھ جاتی ہے

 

 عمیل معلومات
   www.imdi.noاگر وقت یک حدوں یا حقوق ےس متعلق آپ کا کوتے سوال ہو تو تعلیم بالغاں ےک ادارے ےس رابطہ کریں۔ آپ کو  

۔   www.udi.noاور   پر بیھ معلومات مل سکتی ہیں

http://www.imdi.no/
http://www.udi.no/

