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١.١ئاووا ماڵ   

 پێڤەلکان: ڕێنڤێنیا ژ بۆ ئینتگراسیۆن پرۆگرام

  یرنامهبه شداریێبه كو سێنكه ڤهئ  بۆ گونجاڤدین یێرنامهبه ییلێباره اگاهداریئ

دیبین  ینترۆیێئ  

ئینتروپالن /گونجاندین یێ  ته  پالنێ   ربارێهد  

.  چێبیكین ینترۆیێئ  یێرنامەبە بۆ وه شدارییێبە بۆ  ژی كو بیكین هاریكاری ره ڤهە  بی داریشاره و تو یبێد *

 رسە  یل شارازایی ربین،فە یهێ نۆروێجی لوگاتێ باشتیر  تو كو  بۆ هاریكار بیبە ده ینترۆیێ یێرنامەبە  دی وهیێ شدارەب

 ده ستپێكێده  لی تو كو  ەڤە ئ رمانجائفەرمی و پەیوەندیێک دایمی بی ژییانا و شۆلێ.  شاقافتێ نۆروێجێ، جیڤای

.بیبین  ربیخوهسە  ژی ابۆری هێال ژی وو وو بیگونجین نۆروێژێ جیڤاكێ ناڤ بى ڤلە كەتە  

ته  شییایێ  وو  سفڤه  وو ته  ژێهاتییێ  ۆماركیرینێ ت  

 ژی تە شییایێ سف،ڤە وو تە ژێهاتییێ كو بۆ یە هە  تە ققێهە كیرین، اماده رهوه گونجاندینێ یێ وه پالنا كو رێبە  *

 چی وو زاییشاره لوگاتێ ندچە تو كا كو دییاركیرین رهوه دیڤێ كێم ریهە ده سبعتێتە ڵی. سبیكیرینتە رهوه

  یەهە  شۆل یە تە سفێنڤە  وو یەهە  شۆل یە تە زمونێەئ چی وو یێ كوتابخانە چویی  سال  ندچە وو  تە هییێردهروهپە

.كیرین نعشان رهوه  

رێكارییه  بۆ  دان تیره د ،  كرین رێنومایی   

 دیروست چاوا كیپالنە تە بۆ  كو بیكە نیشان مالوماتان وێ یاژ  كو دا رگرینوه مالومات تە ژی رێكارییە رییابەرێوه *

. ده لێموستاقبە لی سێدرهمە وو شۆل تبارهسە بۆ بیكین  

گونجاندین  یێ  ته   پالنێ وو  یرنامه به  رۆكێ ناڤه   

 كپالنە دا نۆروێژی لوگاتێ   رسە یێ تە وو نییازێ ئارمانج كا بیكە نیشان دیڤێ تە گونجاندینێ یاخشە نە رۆكێناڤە  *

  بیكە دییار ژی كیرین چاوانە یهتیراز یێ تە  تێرفەده  وو  ژی  یان بی شداربە شهێده تو نگێتاكەحە .بیكە نیشان

 وو شۆل كیلدارێتە یێن تە سفێنوه وو شۆل یێجریبەتە وو زموونەئ ،تە فتێقە كیرینێ سە سبیتتە یا ژ دیبێ تە یاخشە ەن

.میهیمە كو یێ دین مالوماتێن  

: رهوه پێك یانمادده  ڤێ بی دیڤێ كێم ریهە ینترۆیێ یێ گونجاڤدین یێ رنامێبە  

نۆروێژی  یێردهروهپە ا(  

ر جیڤاكا نۆروێژ یێ مالوماتێ لی سەردهروهپە (ب  

نۆروێژ  ژییانێ شارازابونێ بۆ كرسە ده ك،یەڤرهذه( س  

بیكێت  یداپە دە  سەدرهمە  ان زانكۆ لی خواندینێ ژی  ان كیشۆلە كو بۆ دبیرێنتە( د   

 دهێ بۆ رهێنومانی كورسهێ بۆ شداریبە دیڤێ باڤ دێ بەهە زارۆك بیچوكتیر ساڵ ١٨ ژ كو ینترۆیێئ شدارێنبە وەئ

.یجبارییەئ  بیبە باڤ وو  

.كامیلەی كسالە  وامییەردهبە ده كیسالە  گونجاندین یێرنامەبە  

خیر ئه یێ  ته  ارمانجێ ئ  

. بیكە دییار تە بۆ بۆ دوماهیكی فێكیدههە وو ارمانج ینترۆیێ یێرنامەبە یێ تە شداربونێبە بۆ دارییێشاره دیڤێ *

.كیرین اماده تێ دین تیشتێن ژ یا وو  تە زمونێه وو بۆریدا تە هییێردهروهپە یاژ یێرنامەبە یێ نیهای ارمانجائ  
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نهرویجی  لوگاتێ  رمانجێ ئا  

 باش رهە  یێ كێم رهە كییەرهالە مە هیژینبیگە ده نۆروێژی لوگاتێ بونێێرف رسێده ژی شدارڤان بە/بىلە تە  دیڤێ* 

  نۆروێژی لوگاتێ بیشێنە بلەتە كو  بۆ بیكین نزیمتە كورس موهافازایێ یێ ڤرهگە دارییێشاره وو  داریشاره دیڤێ

.كێم ریهە استائ دی هیژینبیگە بیشێن وو ربینفە   

گونجاندین  رنایێبه  بۆ  نیرخاندینا وو چون  دوڤ لی  

  بیاخیڤین كا  بیكە كیچتیمایە تە  لگە  بی داریشاره بیكی  وامردهبە گونجاندینێ یێرنامەبە  رسە  لی تو كو گاڤێ وێ *

 خوه پالنە  ژی ژی  ان بینە  شداربە ڤامیردهبە بی  گونجاندینێ یێرنامەبە تو رگەهە . دیچە چاوا تینترۆ یێرنامەبە لۆگە

.چێكین ندییوهپە وو بیاخیڤی خوه سوولێمە  لگە لی بێز وو  لێز تو  دیڤێ رینین،بیگوهە یێ  

دخازی شیکایهت له ناڤرۆکا پرۆگراما ئینروێ خۆ که؟  ته   

  ناڤرۆکا پاالنا ئینترو بیکەیتە ماف هەیە کوو شیکایەت سەر ناڤرۆکا پاالنا فێرکاریە وو   *

 ههکهر دخازی شیکایهت بیکهی الزمه: 

ناـ  لی ییدێشە  گونجاڤدینێ یێخشەنە خوه  یێرنامەبە بۆ  بیكی نیشان خوه رازیبونێ نە دیوێت تە  رگەهە ــ   

. ره كۆممون بیدی نیویسكی بی خوه تێشیكایە ده فتەهە  ٣ زێده رهە ــ   

. ره دایە تە پالنا ئیتروێ رسە لی بیریار كو یێدایره  وێ سلیمێتە خوه تێشیكایە  ، یلەیگــ   

. دیكی تشیكایە بۆ چی، ربارێده تو لۆگە كا بینیڤیسە  

.بیكی یمزهئ ،عیقوتە یێگیلینامە یێ،كالگە وه تو كو ویستەێ پــ   

 

 فتاریره بیشێ تە رێنونە/تە سسیلێمومە كوه كسەكە كو بۆ بیكە تێشیكایە تە ناڤێ رسە  لی دێشێت ژی كموخامییە

 تە  ناڤێ رسە لی دێشێت یەهە تە تێكالەوه كو یهێ تە رنونە وەئ .ره  سیكە وێ  بۆ بیدی كیتەكالەڤە تو ویستەپە ،بیكە

.ناكە  وجە هە تكالەڤوه نیزامی كموخامییە بۆ المبە بنیڤیسە گیلی  

 

؟بیكی  یداپه  گونجاندینێ یێخشهنه  ربارێده مالومات تیرزێده كیوه لی دێشێی تو لۆهگ  

 ێد گونجاڤبونێ یاسایێ ناڤ لی دێشى  گراسیۆنێئینت  یێرنامەبە انئ گونجاندینێ یێخشەنە  ربارێده تیرزێده مالوماتێن

 ئان www.imdi.noپەیدا بیکەی. یا ژ یاسا، قایده وو فە رماناند لی سەر مالپە رێ تێن پەیدا  کیردین: 

Kompetanse Norge nettsider 

ینترۆیێ  بی بین فتینركە سە  

http://www.imdi.no/
https://www.kompetansenorge.no/

