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 ١.١ نمونە 

 طرح ادغام  ی: راهنمامەیضم

 

 ( introduksjonsprogramمقدماتی )  پروگرامبرای شما کە در  طرح ادغامبارە در   معلومات

 کنید شرکت می 

 

 در بارە طرح ادغام شما

  دیکن یکار همبا هم   یمقدمات پروگراممشارکت در  یادغام برا طرح کی  جادیا یبرا دیبا شاروالیشما و.  

، ینروژشناسی ، جامعە ینروژزبان  یمهارتهاتا بە شما کمک کند  باید یمقدمات  پروگراممشارکت شما در 

  میباشد هدف از اینکار این .بە دست بیاوریدرا کاری   یبا زندگ داریو ارتباط پا   یرسم هایو صالحیت مدارک

 ادغام و از لحاظ مالی مستقل شوید. ناروی کە شما در جامعە 

 

 ها توانایی ثبت

  های خود را  توانایی  ثبتکە  میباشید حق دارید و موظفشود ادغام شما آمادە  پروگرامقبل از اینکە طرح و

 ریو سا یکار ارب، تجالتیو تحص یزبان یهاحداقل شامل مهارت دی با هاتوانایی ثبت نیا انجام دهید.

 مرتبط باشد.  یهاتوانایی

 

 ی شغل هایییراهنما

 دیخود را کامل کن یشغل هایییکە راهنماموظف هستید و  دارید شما حق . 

های شغلی معلوماتی بە شما ارائە خواهند داد کە این امکان را برای شما بوجود بیاورد تا این راهنمایی

 برای کار و تحصیالت خود آمادە کنید. پروگرامی

 

 محتوای طرح و برنامە ادغام شما 

  و اینکە چند مدت میتوانید  باشد آموزش  و ادغام باید حاوی هدف نهایی وهدف نروژی شمااین طرح و برنامە

براساس  د یشما باپروگرام  امکان شکایات.بارە حقوق شما در وحقو همچنین کنید شرکت  پروگرامدر این 

 مرتبط باشد. معلومات ریو سا یکار یمربوط بە زندگ  یها، مهارتشغلی ارب، تجالتیتحص یبررس

 

 باشد: ذیلموارد این ( باید حداقل شامل introduksjonsprogrammetمقدماتی )پروگرام 

 آموزش زبان نروژی الف(

 آموزش جامعەشناسی  ب( 

 زندگی  مهارتهایدورە  ج( 

 عناصر کاری یا تحصیالت محوری. د(

 باید در دورەهای آموزشی مشاورە والدین نیز شرکت کنند. هستندسن سال  ١٨کنندگانی کە دارای فرزند زیر شرکت

 

 مقدماتی ساالنە و بصورت تمام وقت خواهد بود.  پروگرام

 

 شما  ییهدف نها

 بر  برای نمونە. این هدف نهایی  آمادە کندمقدماتی پروگرام شرکت شما در  برایباید یک هدف نهایی   شاروالی ،

 اساس تحصیالت گذشتە شما تعیین خواهد شد. 
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 نروژی زبان هدف 

 بە دست بیاورند  کنندگان در آموزش زبان نروژی باید یک حداقل یک سطحی از زبان نروژی را شرکت

 .سطح برسداین بە حداقل  بتواند را ارائە دهند تا شرکت کننده ییآموزشها دیبا شاروالی ایالت و  شارولی

 

 پیگیری و ارزیابی از طرح ادغام شما

  اگر خواهد کرد. ادغام با شما گفتگو  طرح و عملکرد کارکردبارە چگونگی در   شاروالیآموزش، این در طول

مسئول  در اسرع وقت با فرد  دی، با دیده رییخود را تغ طرح دیخواهیم  ای دیکنیادغام خود را دنبال نم طرحشما 

 . دیریتماس بگ بارە این موضوعدر خود  ارتباطات

 

 د؟ یکن تیادغام خود شکا طرحاز  دیخواهیم ایآ

 آموزش زبان و هم محتوای طرح ادغام خود، شکایت کنید.  چگونگی شما میتوانید هم بر روی 

 

 اگر میخواهید شکایت کنید، باید:

گیری در مورد محتوای طرح ادغام خود را دریافت کردەاید، در طول سە هفتە از روزی کە حکم تصمیم -

 شکایت خود را تحویل دهید

صادر  گیری را دهید کە در مورد طرح ادغام شما حکم تصمیمقسمی تحویل  شاروالی شکایت نامە خود را در  -

 کردە است

 بنویسید در نامە علت شکایت خود را  -

 باید شکایت نامە را امضاء کنید  -

 

شما   ندهیبە عنوان نما شخصی نکەیا یکند. برا  تیتواند از طرف شما شکایم  یا نمایندە رسمی نیز لیوک  کی  نیهمچن

در یک اجازە نامە کتبی باید   .دیرا بە آن شخص داده باش یاجازه کتب دی، باسدیشما بنو   یبرا یتیو شکا اینکار را بکند 

دارید احتیاجی بە  رسمی کاری میتواند از طرف شما انجام دهد. در صورتی کە یک وکیلە شرح کنید کە نمایندە شما چ

 اجازە نامە کتبی وجود ندارد.

 

 بیشتری در مورد طرح ادغام پیدا کنید؟  علوماتمکجا میتوانید 

بیشتر در این مورد را میتوانید در قوانین مربوط بە امور ادغام پیدا کنید. نوشتە در بارە این قوانین را میتوانید    معلومات

 بدست بیاورید.  نارویهای مهارتهای توانایی در سایتوبو یا در  www.imdi.noدر 

 

 

 بان نروژی! در آموزش زبا آرزوی موفقیت برای شما 

 

http://www.imdi.no/

