ئاووا ماڵ ١.١
پێڤەلکان :ڕێنڤێنیا ژ بۆ ئینتگراسیۆن پرۆگرام

ئاگاهداری لێبارهیی بهرنامهیێ گونجاڤدین بۆ ئهڤ كهسێن كو بهشداریێ بهرنامهی
ئینترۆیێ دیبین
دهربارێ پالنێ ته یێ گونجاندین/ئینتروپالن
* دیبێ تو و شارهداری بی هەڤ ره هاریكاری بیكین كو ژی بۆ بەشدارییێ وه بۆ بەرنامەیێ ئینترۆیێ چێبیكین.
بەشداریێ وه دی بەرنامەیێ ینترۆیێ ده بیبە هاریكار بۆ كو تو باشتیر لوگاتێ نۆروێجی یهێ فەربین ،شارازایی لی سەر
جیڤای نۆروێجێ ،شاقافتێ فەرمی و پەیوەندیێک دایمی بی ژییانا و شۆلێ .ئارمانج ئەڤە كو تو لی دهستپێكێ ده
تەكەلەڤ بى ناڤ جیڤاكێ نۆروێژێ بیگونجین وو وو ژی هێال ابۆری ژی سەربیخوه بیبین.

تۆماركیرینێ ژێهاتییێ ته وو ڤهسف وو شییایێ ته
* بەرێ كو پالنا وه یێ گونجاندینێ وهره اماده كیرین ،هەققێ تە هەیە بۆ كو ژێهاتییێ تە وو ڤەسف ،شییایێ تە ژی
وهره تەسبیكیرین .ڵی تەسبعتێ ده هەری كێم دیڤێ وهره دییاركیرین كو كا تو چەند لوگاتێ شارهزایی وو چی
پەروهردههییێ تە وو چەند سال چویی كوتابخانە یێ وو چی ئەزمونێ تە یە شۆل هەیە وو ڤەسفێن تە یە شۆل هەیە
وهره نعشان كیرین.

رێنومایی كرین  ،دیرهت دان بۆ كارییهرێ
* رێوهبەرییا كارییەرێ ژی تە مالومات وهرگرین دا كو یاژ وێ مالوماتان نیشان بیكە كو بۆ تە پالنەكی چاوا دیروست
بیكین بۆ سەبارهت شۆل وو مەدرهسێ لی موستاقبەلێ ده.

ناڤهرۆكێ بهرنامهی وو پالنێ ته یێ گونجاندین
* ناڤەرۆكێ نەخشەیا گونجاندینێ تە دیڤێ نیشان بیكە كا ئارمانج وو نییازێ تە یێ سەر لوگاتێ نۆروێژی دا پالنەك
نیشان بیكە .حەتاكەنگێ تو دهشهێ بەشدار بی یان ژی وو دهرفەتێ تە یێ یهتیراز كیرین چاوانە ژی دییار بیكە
نەخشەیا تە دیبێ یا ژ تەسبیت كیرینێ سەقەفتێ تە ،ئەزموون وو تەجریبەیێ شۆل وو وهسفێن تە یێن تەكیلدارێ شۆل وو
مالوماتێن دین یێ كو میهیمە.
بەرنامێ یێ گونجاڤدین یێ ینترۆیێ هەری كێم دیڤێ بی ڤێ ماددهیان پێك وهره:
ا) پەروهردهیێ نۆروێژی
ب) پەروهردهیێ مالوماتێ لی سەر جیڤاكا نۆروێژ
س) ذهڤرهیەك ،دهرسەك بۆ شارازابونێ ژییانێ نۆروێژ
د) تەدبیرێن بۆ كو شۆلەكی ان ژی خواندینێ لی زانكۆ ان مەدرهسە دە پەیدا بیكێت
ئەو بەشدارێن ئینترۆیێ كو ژ  ١٨ساڵ بیچوكتیر زارۆك هەبە دێ باڤ دیڤێ بەشداری بۆ كورسهێ رهێنومانی بۆ دهێ
وو باڤ بیبە ئیجبارییە.
بەرنامەیێ گونجاندین سالەكی ده بەردهوامییە سالەكی كامیلە.

ئارمانجێ ته یێ ئهخیر
* دیڤێ شارهدارییێ بۆ بەشداربونێ تە یێ بەرنامەیێ ینترۆیێ ارمانج وو هەدهفێكی دوماهیكی بۆ بۆ تە دییار بیكە.
ئارمانجا نیهای یێ بەرنامەیێ یاژ پەروهردههییێ تە بۆریدا وو هزمونێ تە وو یا ژ تیشتێن دین تێ اماده كیرین.
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ئارمانجێ لوگاتێ نهرویجی
* دیڤێ تەلەبى/بەشدارڤان ژی دهرسێ فێربونێ لوگاتێ نۆروێژی ده بیگەهیژین مەرهالەیەكی هەر كێم یێ هەر باش
دیڤێ شارهداری وو شارهدارییێ گەڤره یێ موهافازایێ كورس تەنزیم بیكین بۆ كو تەلەبە بیشێن لوگاتێ نۆروێژی
فەربین وو بیشێن بیگەهیژین دی ئاستا هەری كێم.

لی دوڤ چون وو نیرخاندینا بۆ بهرنایێ گونجاندین
* وێ گاڤێ كو تو لی سەر بەرنامەیێ گونجاندینێ بەردهوام بیكی شارهداری بی گەل تە یچتیمایەك بیكە كا بیاخیڤین
گەلۆ بەرنامەیێ تینترۆ چاوا دیچە .هەگەر تو بەرنامەیێ گونجاندینێ بی بەردهڤامی بەشدار نەبی ان ژی ژی پالنە خوه
یێ بیگوهەرینین ،دیڤێ تو لێز وو بێز لی گەل مەسوولێ خوه بیاخیڤی وو پەیوهندی چێكین.

ته دخازی شیکایهت له ناڤرۆکا پرۆگراما ئینروێ خۆ که؟
* تە ماف هەیە کوو شیکایەت سەر ناڤرۆکا پاالنا فێرکاریە وو ناڤرۆکا پاالنا ئینترو بیکەی
ههکهر دخازی شیکایهت بیکهی الزمه:
ــ هەگەر تە دیوێت نە رازیبونێ خوه نیشان بیكی بۆ بەرنامەیێ خوه نەخشەیێ گونجاڤدینێ دێشەیی لی ناـ
ــ هەر زێده  ٣هەفتە ده شیكایەتێ خوه بی نیویسكی بیدی كۆممون ره.
ــ گلەیی  ،شیكایەتێ خوه تەسلیمێ وێ دایرهیێ كو بیریار لی سەر پالنا ئیتروێ تە دایە ره.
بینیڤیسە كا گەلۆ تو دهربارێ چی ،بۆ شیكایەت دیكی.
ــ پێویستە كو تو وه كالگەیێ ،گیلینامەیێ تەوقیع ،ئیمزه بیكی.
موخامییەك ژی دێشێت لی سەر ناڤێ تە شیكایەتێ بیكە بۆ كو كەسەك وهك مومەسسیلێ تە/نونەرێ تە بیشێ رهفتاری
بیكە ،پەویستە تو ڤەكالەتەكی بیدی بۆ وێ كەسی ره .ئەو نونەر تە یهێ كو وهكالەتێ تە هەیە دێشێت لی سەر ناڤێ تە
گیلی بنیڤیسە بەالم بۆ موخامییەك نیزامی ڤوهكالەت هەوجە ناكە.

گهلۆ تو دێشێی لی كیوه زێدهتیر مالومات دهربارێ نهخشهیێ گونجاندینێ پهیدا بیكی؟
مالوماتێن زێدهتیر دهربارێ نەخشەیێ گونجاندینێ ئان بەرنامەیێ ئینتگراسیۆنێ دێشى لی ناڤ یاسایێ گونجاڤبونێ دێ
ئان www.imdi.noپەیدا بیکەی .یا ژ یاسا ،قایده وو فەرماناند لی سەر مالپەرێ تێن پەیدا کیردین:
Kompetanse Norge nettsider

سەركەفتین بین بی ینترۆیێ
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