
 
 

 

 بکەیت   رزانیاری بۆ تۆ کە ئەتهەوێت توانایی خۆت تۆما

 یت. ئەکە رخۆت تۆما ەکانیزانیاری سەبارەت بە توانایی لە کەمپی تێکااڵوبوون ئەژیت و  ئەم زانیارییە بۆ تۆیە کە 

امەی مانەوە لە کەمپی  ن بەشێکیشە لە رێکەوتن دەستنیشانکردنی توانایی بەشێکە لە ناوەڕۆکی ئیجباری لە پڕۆگرامی تەواوکاتدا و 

خوێندن و کار لە نەرویژدا رێنمایی بکرێیت و بۆ ئەوەی    سەبارەت بەتێکەاڵوبووندا. بۆ ئەوەی بتوانرێت بە باشترین شێوە  

دن  . تۆمارنەکر، پێویست دەکات تواناییەکانی خۆت تۆمار بکەیتگوونجاوت بۆ بڕەخسێنرێتبتوانرێت پڕۆگرامی تەواوکاتی 

بۆی  تۆمار نەکردن هەروەها اڵوبوونی لێئەکەوێتەوە. دەرەنجامی بۆ تۆ و پەیڕەوی کردنت لە رێکەوتنامەی مانەوەت لەکەمپی تێکە

بەرێوەبەرایەتی گشتی تێکەاڵوکردن و فرە کەلتووری( بۆ دۆزینەی شارەوانییەکی  ) IMDiکاریگەری لەسەر هەوڵەکانی هەیە 

 بێت. ت هەمەبەستی نیشتەجێکردن  ەگوونجار ب 

 توانایی خۆت تۆمار بکەیت؟ گرینگە بۆچی 

. بۆ ئەوەی بتوانن داخوێندن  و  فێرکردن  بە لە پەیوەندئەکەن فەرمی هەیە کە کار لەسەر رێنمایی کەسەکان  ی ئیدارەنەرویژ چەندین 

 . سەبارەت بە تواناییەکانت هەبێت ، پێویستیان بەوە دەبێت زانیارییان بە باشترین شێوە رێنماییت بکەن

لە رێگەی یارمەتی فەرمی نیشتەجێ بکرێیت، زانیاری لەسەر توانانییەکانت یەکێک لە   مۆڵەتی مانەوە وەربگریت و  ئەگەر بێتوو 

 . لەبەرچاوی دەگرێت ت  کردن شوێنی نیشتەجێ  وەک یەکی گوونجار  شارەوانی  دەستنیشانکردنیلە کاتی  IMDiالیەنە کە چەندین 

ئامانجی کۆتایی و ناوەڕەۆکی   و خوێندنت، داهاتووی کار لە پەیوەندی لەگەڵ  رێنمایی گوونجاو بە مەبەستی پێدانی دواتر 

 . زانیاری سەبارەت بە تواناییەکانت وەرئەگیررێتک لە کەڵ، پڕۆگرامی پێناساندنت

 لەگەڵ زانیاریەکان امەڵەکردنبنەمای م

ئیمزا کردووە.  رێکەوتننامەیەکت سەبارەت بە بەشداری کردن لە پڕۆگرامی تەواو کاتدا وەک دانیشتووی کەمپی تێکەاڵوبوون تۆ 

پەیڕەوی کردن لەم   بەمەبەستی گەیشتن بە ئامانجی ئەم رێکەوتننامەیە پێویستە زانیاری لەسەر توانییەکانت تۆمار بکەیت. 

پیتی ب لە بڕیاری   ،١، ژمارە  ٦بڕگەی ئەهێنێت. لە  پێکەکردن لەگەڵ زانیارییەکانت رێکەوتننامەیە بنەمای یاسایی بۆ مامەڵ

ئەگەر پێویست بێت بۆ بەجێگەیاندنی  یاسایی پاراستنی زانیاری کەسیدا هاتووە کە مامەڵە کردن لە گەڵ زانیاری کەسی رێگەپێدراوە 

 . ڕێکەوتننەمایەک کە لەگەڵ کەسەکەدا کراوە 

 زانیاری سەبارەت بە رادەی تۆمارکردن

کە مۆڵەتی  لەوە کۆ ناکرێتەوە کە لەسەر کەسانی تر کۆ دەکرێتەوە کە زۆرتر  ەکیی لە کاتی تۆمارکردنی تواناییەکانی تۆدا زانیاری 

 .  تواناییەکانی خۆیان تۆمار بکەن  انەئەرکی  و هەم هەیە  یانمافلەبەر ئەوە هەم  ومانەوەیان وەرگرتووە  

  Kompassئەو کەسەی کە لە کاتی تۆماردکردندا رێنماییت ئەکات ئەتوانێت بە مەبەستی روونکردنەوەی ئەو زانیارییەی کە لە 

تەنیا لە شوێنی نووسینی وردەکاری یشاندەر کەسی رێن بنووسێت. ئەم مەبەستە وردەکاری لە شوێنی تایبەت بۆ  ،دا تۆماری ئەکەیت
 دا هەن.   Kompassنە ئەنووسێت کە لە زانیاری زیادتر سەبارەت بەم خااڵ

 دا تۆمار ئەکرێن:  Kompassکام زانیاری سەبارەت بە تۆ لە 

 رەگەزنامە، رەگەز و تەمەن -

 ەو زمانانەی کە ئەیانزانیت ئ  -

 ی بااڵ خوێندن /خوێندنی قوتابخانە  -

 ئەزموونی کار  -

 هەیە   ەوەو کار خوێندن ان بە پەیوەندی ئەو جۆرە چاالکیانەی کە ئەتکردن کە  -

 حەزەکانت  -

 ئارەزووەکانت بۆ خوێندن و کار  -

 زانیاریانە ڕائەگات کە تۆماریان ئەکەیت؟  بەوچ کەسانێک دەستیان 

  IMDiهەیە.   یلەسەر تواناییەکانت  ییەکانزانیاری هەڵگرتنی ەتی بەرپرسیار (IMDi) یی کردن و فرەبەڕێبەرایەتی گشتی تێکەاڵو

 کردووە تا ئێمە بتوانین زانیارەیەکانی تۆ بناسینەوە. خەزن ی تۆی  و ناو DUFهەروەها ژمارەی 

خوێندن و   بۆییەکانت اکە سەر بە پارێزگایە لە سەر بنەمای زانیاری توان (Karrieresentre)  رێنمایی خوێندن و کار بنکەی 

ە  ی تێدا بێت، مافت هە پێناساندنتپڕۆگرامی مەرجی چوونە ناو مۆڵەتی مانەوە وەربگریت و کار رێنماییت پێشکێش ئەکات. ئەگەر 

وەرئەگرێت بۆ   رێنیشاندەری خوێندن و کار کەڵک لە زانیارەکان. وەربگریتئەرکە کە رێنمایی خوێندن و کار لە سەریشت و 



 
 

 

خوێندن و کار لە نەرویژ رێنماییت بکات. رێنیشاندەری خوێندن و کار   لە پەیوەندی لەگەڵ ئەوەی بە باشترین شێوەی مومکین  

 ئەکات.   ئاڵوگۆڕ NAVو  IMDiی رێنمایییەکە لە گەڵ شارەوانی، ئاکام

دۆزینەوەی  لەسەر تۆ وەربگرێت بۆ ئەوەی سەبارەت بە مەجالی  ی ئەتوانێت کەڵک لە زانیار (NAV)ئیدارەی کار و خۆشبژێوی  

 کار لە نەرویژ رێنماییت بکات. 

خت یا  ەکەڵک لەم زانیاریانە وەرئەگرێت بۆ ئەوەی پڕۆگرامی تەواو و  ئەو شارەوانییەی کە کەمپەکەی تێدا هەڵکەوتووە

 بگوونجێنێت.  تهەنگاوەکانی پێشوەچوونی تێکاڵوکردن 

ئەو شارەوانییەی کە لێی نیشتەجێ  لە رێگەی هاوکاری فەرمی نیشتەجێ بکرێیت،  مۆڵەتی مانەوە وەربگریت و ئەگەر تۆ 

زانستی  می پێناساندن، فێربوونی زمانی نەرویژی و  را رێت بۆ ئەوەی پڕۆگتۆ وەرئەگسەر کەڵک لە زانیاریەکانی  ئەکرێیت 

 بگوونجێنێت.  دااڵیەتی یا مەجەلەکانی تری فێربوون لە گەڵ توانییەکانی تۆەکۆم

 کەڵکیان لێوەربگیررێت. توێژینەوەو ئامار   مەبەستی دیاریکراوی ە ئەتوانرێت لەم زانیاریانە ب 

 چ مافێکت هەیە؟ زانیاری کەسی بە پێی رێساکانی پاراستنی 

ن راست  ەتۆ ئەتوانیت داوا بکەیت ئەو زانیاریانەی کە هەڵ  1. نتۆ مافت دیتنی ئەم زانیارانەت هەیە کە سەبارەت بە تۆ تۆمار کراو

تۆ وەرنەگیررێت بۆ وێنە ئەگەر بە بڕوای تۆ   ر تۆ مافت هەیە داوا بکەیت کە کەڵک لە زانیارەکانی سە  2.بکرێنەوە یا بسڕێنەوە 

    4تۆ مافت هەیە سەبارەت بە چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ زانیارەکان سکااڵ بکەیت.  3.ئەم زانیاریانە راست نەبن

ین لە  ەوات لێئەک اریەکانیت بیت، دیای مامەڵەکردن لەگەڵ زان ئەگەر خوازیاری کەڵک وەرگرتن لە مافەکانت سەبارەت بە چۆنیەت 
یا راستەوخۆ لە رێگەی ئیمەیلی   یتبکە IMDiپەیوەندی بە   post@imdi.noرێگەی ئیمەیلی 

personvernombud@imdi.no  لە  زانیاری کەسی بەشی پاراستنی  پەیوەندی بەIMDi ئەیان  . ئەو زانیاریانەی کە یتبکە
 ساڵ خەزن ئەکرێن. ١٥بۆ ماوەی  دەیت

ی ماڵپەڕەکانی چاودێری زانیاری  پێشنیار ئەکەین سەردان بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیادتر سەبارەت بە مافەکانت 

(Datatilsynet) ,rettigheter/-registrertes-plikter/den-og-https://www.datatilsynet.no/rettigheter   وە

 . یت بکە IMDi imdi/personvern/-https://www.imdi.no/omسەر بە  زانیاری کەسی  پاراستنیراوی راگەیان 

 تۆمارکردن:
 

 من ئەمهەوێت توانایی خۆم تۆمار بکەم. 

 وەرئەگیررێت یا بۆی هەیە کەڵکیان لێ وەربگیررێت. من بەمە ئەزانم کە بۆ چ مەبەستێک کەڵک لەو زانیاریانەی کە ئەیاندەم 

 

تۆمارکردنی توانایی پێویستە بۆ ئەوەی لە کەمپی پەناخوازانی  من بەمە ئەزانم کە من نامهەوێت توانایی خۆم تۆمار بکەم.

شێوەیەکی باش و  تێکەاڵوبوون پڕۆگرامی تەواو کات بۆ من بڕەخسێنن. من بەمە ئەزانم کە تۆمار نەکردن ئەبێتە هۆی ئەوەی بە 

گوونجاو مەجالی فێربوون، خوێندن و رێنمایی سەبارەت بە کار و چاالکی لە نەرویژدا مسۆگەر ناکرێت. من بەمە ئەزانم کە تۆمار  

 نەکردن دەرەنجامی بۆ دەستنیشانکردنی ئەو شارەوانییە ئەبێت کە منی تێدا نیشتەجێ ئەکرێت. 

 
 کەسی پاراستنی زانیاری   یاساییلە بڕیاری   ١٥ بڕگەیبە پێی  1
 کەسی پاراستنی زانیاری  لە بڕیاری یاسایی١٧و  ١٦ بڕگەیبە پێی  2
 کەسی پاراستنی زانیاری   لە بڕیاری یاسایی ١٨ بڕگەیبە پێی  3
 کەسی پاراستنی زانیاری   لە بڕیاری یاسایی ٧٧ بڕگەیبە پێی  4
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