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 1.1إصدار نموذج 

 النرويجية التدريب على اللغة الملحق: دليل خطة 

 مادة االجتماعيات  النرويجية و  على اللغةسيشاركون في التدريب  لهؤالء الذينمعلومات حول الخطة النرويجية 
 

 حول خطتك النرويجية
ً مشاركلكونك البلدية معًا إلنشاء خطة نرويجية  يجب أن تعمل أنت و ➢ . اتاالجتماعي مادة  النرويجية وعلى اللغة في التدريب   ا

الحصول على اتصال دائم بحياة  معرفة بالمجتمع النرويجي ، و نرويجية جيدة ، و لغة سيساهم التدريب في اكتساب مهارات 

 .العمل

 

 من التدريب على اللغة النرويجيةالهدف 

و  اللغة النرويجية تحقيق الحد األدنى من مستوى اللغة النرويجية. يجب على البلدية على يجب على المشاركين في التدريب  ➢

اللغة النرويجية   لـتوفير التدريب بحيث يصل المشارك إلى الحد األدنى من المستوى. المستوى األدنى  إدارة المقاطعة 

 .لمشاركالخاصة با

 

 نطاق التدريب   المواعيد النهائية و

  على اللغةلمشاركة في التدريب باااللتزام  عطي الحق ومن فئة التصاريح التي ت شخاص الذين لديهم تصريح إقامة بالنسبة لأل ➢

المشارك إلى الحد األدنى من مستوى اللغة النرويجية ، أي اللغة  فينص البند على وصول  اتاالجتماعي مادة  النرويجية و

 .ال يمكن أن يستمر التدريب أكثر من ثالث سنوات مع إضافة اإلجازة المعتمدةفـ النرويجية للمشارك. ومع ذلك ،  

 

  عالي ،حصل على تعليم   إذا كان قد درس وأو  في السابقالمشارك الذي حصل على تعليم في المرحلة الثانوية  ى ليس لد ➢

 .شهًرا مع إضافة اإلجازة المعتمدة 18الحق أو الواجب في التدريب لمدة تزيد عن 

 

، يسري واجب   اتاالجتماعي مادة  النرويجية وعلى اللغة  بالنسبة للمشاركين الذين لديهم واجب المشاركة في التدريب  ➢

  300( أو إكمال    اللغة النرويجية للمشاركأي  التدريب حتى يصل المشارك إلى الحد األدنى من المستوى باللغة النرويجية )

 .ةالنرويجي  على اللغة ساعة من التدريب

 

بلغة يفهمها المشارك. يجب االنتهاء من التدريب في غضون عام واحد بعد   اتاالجتماعي  مادة علىيجب إجراء التدريب  ➢

 علىمسؤولة عن التدريب هي الجهة ال. هذا ال ينطبق عندما تكون المقاطعة حصول المشارك على أحقية وواجبات المشاركة

 .اتاالجتماعي  مادة

 

 اإلجازات و  الغياب 

 توجد   . )اتاالجتماعي مادة  النرويجية وعلى اللغة التغيب عن التدريب ـ إذن ب يمكنك التقدم بطلب إلى البلدية للحصول على 

 imdi.noلمزيد من المعلومات راجع موقع . شروط خاصة لما يتعلق بذلك أحكام منفصلة في القانون و

 

 توقف عن التدريب ال

مبرًرا بشكل موضوعي في الحالة الفردية.  ذلك يمكن للبلدية إيقاف التدريب بشكل مؤقت أو دائم ألحد المشاركين إذا كان  ➢

السلوك الذي قد يضر بقدرة المشارك أو اآلخرين على  الغياب الطويل ، وب تشمل الشروط التي قد تبرر إيقاف التدريب 

 .مدإكمال التدريب أو المرض الخطير أو طويل األ

 

 االختبارات 

النرويجية و مادة   على اللغةالمشاركة في التدريب ب واجب  ال حق واليجب على المشاركين الذين لديهم تصاريح إقامة تمنح  ➢

 .اتاالجتماعي و مادة النرويجية  للغة  تلك الدراسات او التدريبات إجراء االختبارات النهائية في اتاالجتماعي 

 

المشاركين الذين لديهم استثناءات. يمكن إعفاء المشاركين ، عند تقديم الطلب ، من االلتزام بإجراء االلتزام ال ينطبق على  ➢

 .المشرعة تعالج البلديات الطلبات وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القانون واللوائح االختبار )االختبارات( ، و

 

ال   )  واجب المشاركة و الحصول على أحقية نة واحدة بعد في غضون س اتاالجتماعي مادة يجب إكمال االختبار النهائي في  ➢

 .( الدراسات االجتماعية علىمسؤولة عن التدريب هي الجهة الينطبق هذا عندما تكون المقاطعة 

 

  و اتاالجتماعي  التدريب على مادةيجب أن تضمن البلدية أن المشاركين الذين عليهم واجب إجراء االختبارات النهائية في  ➢

 .النرويجية ، قادرون على إكمال االختباراتاللغة 
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 هل تريد تقديم شكوى بشأن خطتك النرويجية؟ 

 .النرويجيةمحتوى خطتك  يمكنك تقديم شكوى بشأن كل من التدريب و ➢

 

    :للشكوى ، يجب عليك

 تلقي قرار بشأن محتوى خطتك النرويجية تاريخ أرسل شكوى في غضون ثالثة أسابيع من   -

 تقديم الشكوى إلى الهيئة في البلدية التي اتخذت القرار بشأن خطتك النرويجية   -

 هي الشكوى  اكتب ما  -

 المقدمة يجب عليك التوقيع على الشكوى  -

 

، يجب أن تمنح الشخص  بالنيابة عنكيكتب شكوى  و عنكمحامي أيًضا تقديم شكوى نيابة عنك. لكي يتصرف شخص ما كممثل يمكن لل

أن يفعله نيابة عنك. إذا كان لديك محام ، فال يلزم توكيل   محاميكل إذنًا كتابيًا للقيام بذلك. يجب أن يصف التوكيل الرسمي ما يمكن

 .رسمي

 

 أين يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول الخطة النرويجية؟ 

و المعلومات المتعلقة بهذا  يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الخطة النرويجية في قانون االندماج. يمكن العثور على القانون  

 .النرويج المخصصة بمعلومات الدراسة فيويب القع امو أيضاُ على و   www.imdi.no علىالشأن 

 

 !في التدريب  حظا سعيدانتمنى لك 


