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 نسخه  1.1د چوکات 

 

 ضمیمه: د مدغم کیدلو د پالن الرښود

 د مدغم کیدلو د پالن معلومات د هغه چا لپاره چې د مقدماتې پروگرام کې ونډه اخلي
 

 
   اسو د مدغم کیدلو د پالن په هکلهد ت

مقدماتی پروگرام ته د تاسو د گډون لپاره د مدغم کیدلو پالن باید تاسو د او کمون د یو د بل په همکاری سره جوړ   ➢
د تاسو گډون په مقدماتی پروگرام کې تاسو ته د ژبې ، د نارویژي د ټولنې په هکله علم او معلومات ، رسمي  کړې. 

هدف دا دې چې تاسو ژر په  مات درکولو کې مرسته وکړي.دایمي کار په هکله معلو علمي وړتیا او سندونه او د
 . نارویژی ټولنه کې مدغم شې او ددې تر څنگ تاسو د مالي له لحاظ خود کفا شې

 
 د وړتیا ارزونه 

حق او هم مکلفیت لرې چې سر ته  وړ شي تاسو د وړتیا د ارزونې هم  مخکی له دې چې د تاسو د مدغم کیدلو پالن ج ➢
اړونده علمیت او   او نورد کار تجربه ،  ،  ، عالی تحصیالت  دا ارزونه باید کم له کمه د ژبو بلدیت  یی ورسوې.

 په بر کې ولري.   ،  وړتیاوې چې تاسو لرې
 

  د حرفې یا کسب الرښونه   

 تاسو هم حق او هم مکلفیت لرې چې د کسب د الرښونې پروسه سرته ورسوې.   ➢
د کسب الرښونه تاسو ته د کسبونو په هکله داسی معلومات درکوی چې تاسو کوالی شې د کار او تحصیل لپاره پالن 

 جوړ کړې.  
 

 د تاسو د مدغم کیدلو د پالن محتویات 

نارویژی د ژبی هدف ، د زده کړې پالن ، څومره او څه موده تاسو   د مدغم کیدلو پالن باید د تاسو آخری هدف او د  ➢
د تاسو پالن باید د  کوالی شې چې په مقدماتی پروگرام کې گډون وکړې او د شکایت کولو امکانات په بر کې ولري. 

علوماتو  تحصیالتو د ارزونې ، د کار د تجربې ، نورې وړتیاوی او علمیت چې کار پورې تړون لري او نور اړونده م
 په اساس وي. 

 
 مقدماتی پروگرام باید کم له کمه الندینی محتویات ولري: 

 

a)  د نارویژي ژبې زده کړه 

b)  د ټولنیزو یا اجتماعیاتو زده کړه 
c)  د ژوند کولو د مهارت کورس 

d)  کاری او تحصیل اړونده کارونه 

 کلونو څخه کوچني ماشومان لري باید د مور او پالر د الرښوونې په کورس کې گډون وکړي.  18گدون کوونکی چې د  
 

 مقدماتی پروگرام باید پوره وخت او مکمله کال وي. 
 

 
 هدف  نهایید تاسو 

 نهایی هدف نظر د تاسو تحصیل ته تعیین شي.  کمون باید تاسو ته په پروگرام کې د گډون لپاره نهایی هدف وټاکي.  ➢

 
 د نارویژی د ژبی لپاره هدف 

د نارویژي د ژبي په پروگرام یا کورس کې گډون کوونکي باید د نارویژی د ژبی ټیټه سویه الس ته راوړي. کمون او   ➢
 والیت باید په زده کړه کې کوشش وکړي چې گډون کوونکې کم له کمه هغه ټیټه کچه نارویژي ژبه یاده کړي.   
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 د تاسو د مدغم کیدلو د پالن مراقبت او ارزونه  

باید کمون د تاسو سره د مدغم کیدلو  د پالن په هکله مرکې تر سره کړي چې په دې پوه شي  د زده کړې په جریان کې  ➢
چې د تاسو پالن څرنگه پر مخ روان دې. که چیرته تاسو د خپل پالن نه تعقیب کوې او یا د خپل پالن مو تغیر کړې  

 غه ته دا معلومات ورسوې.  دې نو هر څه ژر خپل مشاور سره اړیکه ټینګه کړې او ه

 
 غواړې چې د مدغم کیدلو پالن باندې مو شکایت وکړې؟ 

 تاسو کوالی شې چې د زده کړې په پالن یا طرح او د مدغم کیدلو د پالن په محتویاتو باندې شکایت وکړې.   ➢
 

 که چیری تاسو شکایت وکړ نو الندیني شرایط باید په پام کې ونیسې:

 ندی شکایت وکړې اید تاسو د مدغم کیدلو د پالن باوروسته له دې چې تاسو ته فیصله الس ته راغله ب تر دری هفتو    ➢
 شکایت مو د کمون هغه ارگان ته تسلیم کړې چې د تاسو د مدغم کیدلو د پالن فیصله یی صادره کړې ده.  ➢
 واضح ولیکې چې تاسو په څه شي شکایت کوې  ➢
 تاسو باید شکایت امضاء کړې  ➢

 
  د تاسو په استازیتوب شکایت ولیکي بل تنهم کوالی شي چې د تاسو په استازیتوب شکایت وکړي. ددې لپاره چې یو  تنبل یو  

تاسو باید هغه کس ته تحریری )وکالت خط( اجازه ورکړې وي. یو  وکالت خط باید دا تشریح کړي چې د تاسو وکیل کوم کارونه  
 رته تاسو وکیل لری بیا د وکالت خط ضرورت نه شته.  که چی  د تاسو په استازیتوب سرته رسوالی شي.

 
 چیرته تاسو د مدغم کیدلو د پالن په هکله ډیر معلومات تر السه کوالی شې؟  

قانون او مقررې  دغه قانون کې ډیر معلومات الس ته راوړې.  په د مدغم کیدلو د پالن په هکله تاسو کوالی شې چې د مدغم کیدلو 

 کې الس ته رواړي.   علمی مرکز په انترنتی صفحو او د ناروی د  www.imdi.no پهتاسو کوالی شې چې 

 
 

 د زده کړې لپاره تاسو ښه چانس غواړم! 

 

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

