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 ١.١وەرژێنی  

 ( Integreringsplan)  هاوپێچ: ڕێنموونی پالنی تێکەڵ بوون

 

 زانیاری سەبارەت بە پالنی تێکەڵ بوون بۆ تۆ کە دەخوازی بەشدار بی 

 دالە بەرنامەی سەرەتایی 
 

 تۆ (Integreringsplan) سەبارەت بە پالنی تێکەاڵو بوونی

  تۆ و شارەوانی دەبێ بە هاوکاری یەکتر پالنێکی تێکەاڵو بوون دابڕێژن بۆ بەشداری تۆ لە بەرنامەی

تۆ زانستێکی باشی دا. بەشداربوونی تۆ لە بەرنامەی سەرەتاییدا دەبێ یارمەتیدەری ئەمە بێت کە سەرەتایی

و هۆگرێیەکی درێژخایەن دەگەڵ   زمانی نۆروێژی، زانیاری لە ژیانی کۆمەڵگای نوروێژ، لێهاتوویەکانی فەڕمی

بتوانی بە زووترین کات تێکاڵوی کۆمەڵگای  ئەمەیە کە تۆ  لەم کارە ژیانی کاری، بەدەست بهێنی. ئامانج

 نۆروێژ بیت و لە باری ئابوورییەوە سەربەخۆ بی.

 

 داڕێژتنەوەی تواناییەکان 

 ە کە داڕێژتنەوەی تواناییەکانت ئەنجام بەر لەوەی پالنی تێکەاڵوبوونی تۆ دابرێژترێ مافی و ئەرکی ئەمە هەی

بدەی. ئەم داڕیژتنەوەیە دەبێ النیکەم ئاستی زانیاری زمانەوانی و ڕادە خوێندن، ئەزموونەکانی کار و 

 تواناییەکانی لەم بابەتانە کە تۆ هەتە، لەخۆ بگرێ. 

 

 ڕێنموونیەکانی کار 

  .تۆ ماف و ئەرکی بەڕێوەبردنی ڕێنموونیەکانی کارت هەیە 

ئەم ڕینموونیانەی کاری دەبێ زانیاری بداتە تۆ کە ئیمکانی ئەوە بۆ تۆ برەخسێنێ کە پالنێک بۆ کار و خوێندن 

 لە داهاتوودا دابڕێژی.

 

 ( integreringsplanاڵوبوونی تۆ )ەناوەرۆکی پالنی تێک

 نجی زمانی  ناوەرۆکی ئەم پالنی تێکەاڵو بوونە دەبێ ئەمانە لەخۆ بگرێت، ئامانجی کۆتایی خۆت و ئاما

نۆرویژیت، بەرنامەی بارهێنان، تا کەی دەتوانی بەشداربی لە بەرنامەکە و هەروەتر هەلەکانی سکااڵ کردنی  

تۆ. پالنی تۆ دەبێ لە سەر ئەساسی داڕێژتنەوەی ئاستی خوێندنی تۆ، ئەزموونەکانی کاریت، تواناییەکانت  

 بێت.سەبارەت بە ژیانی کاری و زانیاری پێوەندیدار لەم چەشنە، 

 

 ناوەرۆکی بەرنامەی سەرەتایی دەبێ النیکەم بریتی بێ لە:

 فێربوونی زمانی نۆروێژی  ف(ئەل

 فێربوونی کۆمەڵناسی نۆروێژ  بێ( 

 کۆرسی بەڕێوەبردنی ژیان پ( 

 ئامرازەکانی بەرەوچوونی کار یا خوێندن ت( 

 وباوکان بەشدار بێ.ڕێنموونی دایکساڵ هەیە دەبێ لە کۆرسی  ١٨ئەم بەشداربووانەی کە مناڵی ژێر تەمەن 

 

 بەرنامەی سەرەتایی دەبێ تەواوی ساڵ و بە شێوەی تەواو کات بێ.

 

 ئامانجی کۆتایی تۆ 

   شارەوانی دەبێ ئامانجێکی کۆتایی بۆ بەشداری تۆ لە بەرنامەی سەرەتاییدا، دابڕێژێ. ئەم ئامانجە کۆتاییە بۆ

 دادەڕێژترێ کە تۆ لە ڕابردوودا ئاستێ خوێندەواریت چەندە بووە. ەپێشینەی  ئەو وێنە لە سەر ئەساسی
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 ئامانجی زمانی نۆروێژی 

 دا النیکەم خۆیان بگەیەنە  بەشداربووان لە کۆرسی فێربوونی زمانی نۆروێژی دەبێ دە زمانی نۆروێژی

دڵنیا بن بەجۆرێک کە   نزمترین ئاست کە بۆیان دیاریکراوە. شارەوانی و شارەوانی پارێزگا دەبێ لەو فێرکارییە

 بەشداربووەکە بتوانێ خۆی بگەیەنەتێ نزمترین ئاستی موومکین.

 

 بەدواداچوون و لێکۆڵینەوە لە پالنی تێکەاڵوبوونی تۆ 

 ت دەگەڵ دەکات سەبارەت بە چۆنیەتی بەرەوپێش چوونی پالنی  لە کاتی خوێندن لە فێرگەدا شارەوانی گفتگۆ

وگۆڕ لە پالنەکەدا  بەدواداچوون ناکەیت بۆ پالنەکەت، یان خود حەزت لێیە ئاڵتێکەاڵوبوونەکەت. ئەگەر خۆت  

 پێکبێت، دەبێ بە زووترین کاتی موومکین پێوەندی دەگەڵ بەرپرسی پێوەندییەکان بکەی.

 

 ئایا بەتەمای سکااڵ بە دژی پالنی تێکەاڵوبوونەکەت بەرز بکەیەوە؟

  ناوەرۆکی پالنی تێکەاڵوبوونەکەت بەرز زمان و هەم لەسەر تۆ دەتوانی سکااڵ هەم لەسەر شێوازی فێرکردنی

 بکەیەوە. 

 

 ئەگەر سکااڵ بەرز دەکەیەوە تۆ دەبێ: 

 لە ماوەی سێ حەفتەدا لەو ڕۆژەوە کە بڕیاری ناوەرۆکی پالنەکەت وەرگرتووە، نامەی سکااڵ پێشکەش بکەی -

 تێکەاڵوبوونەکەتی دەرکردووە  نامەی سکاالکەت ڕادەستی ئەو بەشە بکەی لە شارەوانی کە بڕیاری پالنی -

 لە سەر چی سکااڵ بەرز دەکەیەوە یبنووس -

 نامەی سکااڵکەت واژوو بکەی  -

 

هەروەها نوێنەرێکی فەڕمی دەتوانێ لە الیەن تۆوە سکااڵ بنووسێ. بۆ ئەوەی کە کەسێک بتوانێ وەک نوێنەری تۆ  

وەکالەتنامەی بدەیەی. وەکالەتنامەکە دەبێ شی بکاتەوە کە  هەڵسوکەوت بکات و سکااڵت بۆ بنووسێ، دەبێ تۆ بە نووسین  

ێ. ئەگەر پارێزەرت هەیە، پێویست بە نووسینی وەکالەتنامە ئەو کەسە لە الیەن تۆوە دەتوانێ چ ئەرکێک بەڕێوەبەر

 ناکات. 

 

 زانیاری زیاتر سەبارەت بە پالنی تێکەاڵوبوون لە کوێ دەتوانی پەیدا بکەی؟

دا بدۆزیتەوە. ئەم یاسایانە بە  زانیاری زیاتر سەبارەت بە پالنی تێکەاڵوبوون دەتوانی لە ناو یاساکانی تێکەاڵوبوون

 بدۆزییەوە.  ماڵپەڕەکانی تایبەت بە تواناییەکانی نۆروێژدایان لە  www.imdi.noڕێساکانەوە دەتوانی لە ماڵپەڕی 

 

 

 دا! سەرکەوتووبن لە فێربوونی زمان

 

http://www.imdi.no/

