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١.١اووا مالئ  

 پێوەلکان: ئاسانکاری پالنا نەرویجی

شداری سێن كو بهو كهئهیێ نۆروێژی یا ژی بۆ خشهر نهئاگاهداری لی سه

هییێ لوگاتێ نۆروێژی  وو زانیستییێ جیڤاكا نۆروێژێ بی بینرده روهپه  
 

نۆروێژی   لوگاتێ رسێده  یێخشهنه  ،پالنێ   ربارێده  

 .چێبیكین ینترۆیێ یێرنامەبە بۆ وه شدارییێبە بۆ  ژی كو بیكین هاریكاری ره ڤهە  بی داریشاره و تو ذیبێ *

  لی شارازایی ربین،فە یهێ نۆروێجی لوگاتێ باشتیر  تو كو  بۆ هاریكار بیبە ده ینترۆیێ یێرنامەبە  دی وه  شدارعیه

.بەهە  شۆل ژییانا بی قاوی كیندییەیوهپە بێشی تو وو نۆروێجێ، جیڤای رسە  

رسێ نۆروێژی ارمانجێ ده ئ  

 باش یرهە  یێ كێم رهە كییەرهالە مە هیژینبیگە ده نۆروێژی لوگاتێ ربونێفە  رسێده ژی شدارڤانه/ىەبلە تە  دیڤێ *

  نۆروێژی لوگاتێ  بیشێن بلەتە كو  بۆ بیكین نزیمتە كورس موهافازایێ یێ ڤرهگە دارییێشاره  وو داریشاره دیڤێ

.كێم ریهە استائ دی هیژینبیگە بیشێن وو ربینفە   

یێ ردهروه په   یێچارچۆوه  وو تمۆله   

  نۆروێژ جیڤاكێ زانیستییێ و نۆروێژی لوگاتێ ربونێیف یرسده  بۆ كیرین شداریبە تێیجبارییەئ و ماف كو سێنكە  *

 لوگاتێ رسە  لی دییاركیری خوه ارمانجێ بیگیهیژه كو  تا ب؛كتەمە وێ بۆ دیكە ستپ؛ده ،بەهە  قهە یكام یێیجازهئ بی

  سێ ژی سەدرهمە  وئە وتلە یرگە المهبە. لوگاتێنۆروێژی  ربونێفە یهێ كێم استائ یرهە هیژهبیگە ژی انئ نۆروێژی

. سالە  سێ زێده یرهە یانی، نابێت دیریژتیر سالی  

  بۆ التێخوهوه لی ا،زانقۆعجامی ژی ان ییامادهئ یێسەدرهمە بە  چو ده  بۆری لی ،بە كوموساققاف  كیسە كە رگەهە  *

 وه شداریبە تیرزێده یوههە  ١٨ ژی شێننە  سانكە س،كە وه المبە نینە، یجباری  دهیرهروهپە شداربونێبە  وێ،ی

.بیبین یێرنامەبە  

  ٣٠٠ تاهە یە هە  مافیا عچتیمای زانیستییێ و نۆروێژی لوگاتێ  ربونێبۆفە شداربونێبە وان بۆ كو سێنكە وە ئ *

.لوگات ربون؛فە  یێ كێم ی رهە كۆناخا هیژینبیگە كو تا ژی ان كاتژیمێر  

  باش شداروانبە كو كیزیمانە بی  تدیبە نۆروێژ جیڤاكێ زانیستییێ و نۆروێژی لوگاتێ رس؛ده  لی هیردهروهپە  *

 رسە  بویە رزفە  شداربونبە كو رۆژێن ژی بە  ڤافتە ده كیسالە  ناڤ دیبێ هیردهروهه . دان نیشان رهوه هیندیگەتە

 تێعجبارعیە  كاتێ وێ ،بە موهافیزا یێ ورهگە دارییێشاره تێسولییەمە  هیردهروهپە رگەهە  المبە  شداروان،بە میلێ

. نە نی بە  ڤاڤتە دا كعسالە   

جازه یت و عاییابغ  

راویستاندین، ستۆپ   ن بیدهدهبەمی ان ژی بۆ هكی بۆ موكادهسەربونێ بۆ كەیێ فە رنامەو بەەئداری،كۆممون دێشێ شاره

روام كیرین،  بە ت، نە. ییابەستۆپ بویەرون كیردین كا چیما  رهستاندین دیبێ باش وهبێ راوهبەس سەو كەۆ هبیكە

كی  زۆر پیس و گیران ان مەكی بی دهساخییە، نەشداروان بیخوهسێن دین ان ژی بۆ ژییانێ بەری بۆ ژییانێ كەتە هە

. ژی  
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یێ هیرده روه په   نانێهه  واز  

  شاگیرتێ بۆ ژی  ان ،بەهە زۆر تێغییابە وامی،رده بە ژی انئ ،بە ساخ نە دیرێژ كیمەده بۆ كعشداروانە بە  رگەهە  *

 المبە. بیكە ستۆپ ،بیكە ساقیت وێ،وی یێردهروهپە دێشێت  داریشاره یانی كۆممون ،چێكە ریتەخە  خوه بۆ انئ دین

  ژی وه كو دا كیرین رۆن رهوه پێق و قره بی دیبە سكە وه بۆ سەدرهمە  ژی ان هیردهروهپە هینانێ وااز بیریارێ وه

.چییە پبەسە بیزانە  

متیهانی ئ   

  یاژ نۆروێژ جیڤاكی  زانیستییێ و نۆروێژی لوگاتێ رسێده بونێ شداربە بۆ مافێن و ركه  خودان كو شداروانێنبە  *

. بیبین ستتە  ئمتیهانێ، شداریبە بێشێن كو ققهە و یجبارییە ،رزهفە  سهانكە  وان رسە ،خوه یێیكامە یێیجازه  

 ژی متیهانیئ بیبین، جیڤاكی زانیستییێ و نۆروهێژی لوگاتێ رسێده  شداریبە كو نینە عجباری وان بۆ كو سێنو کەە ئ *

 و كۆممونێ  بیدین كییەئستیماره ذێ . بین ازادئ ، مواف  متیهانێیئ ژی دێشێن بیكین، پلە تە وەئ رگەحە . نینە عجباری

. بیده وابێجە   كانونێ و قایده ،یاسایە یاژ بیكە خسە كۆممون  

 كیرینێ نزیمتە  رگەهە المبە چێكیرین رهوه ده كیسالە  ناڤ دی نگرهده  رهە دیبێ رسێده اخیرێ ئمتیهانێ *

  ڤاڤتە ده كیسالە  لی كو  نینە رتشە وه ، بە  موهافازایێ یێ زینمە  شارادارییێ تێسولییەمە هیردهروهپە كان،رسە ده

.بە  

 لۆگە بیاخیڤینبیكە كیچتیمایە تە  لگە  بی داریشاره بیكی، وامردهبە گونجاندینێ یێرنامەبە  رسە  لی تو كو گاڤێ وێ *

 یێ خوه پالنە  ژی ژی  ان بینە شداربە  ڤامیردهبە بی  گونجاندینێ یێرنامەبە تو رگەهە . دیچە چاوا تینترۆ یێرنامەبە

.چێكین ندییوهپە وو بیاخیڤی خوه سوولێمە لگە  لی بێز وو لێز تو  دیڤێ رینین،بیگوهە  

 شیکایهت ئان گلهیی سهر پالنا نهرویجێ خۆ 

  ٣ زێده رهە  نا لی ییدێشە گونجاڤدینێ یێخشەنە خوه  یێرنامەبە بۆ  بیكی نیشان خوه رازیبونێ نە دیوێت تە  رگەهە  *

. ره كۆممون بیدی نیویسكی بی خوه تێشیكایە ده فتە،هەهسبوح/  

:تت تتتتت تتتتتت تتتتتتت تتت تتتتت    

 ــ پشتی قەرار سەر ناڤەرۆکا پالنە تە هاتن دەستی مەجالێ تە سێ هەفتانە کوو شیکایەتا خۆ دێ تەسلیم کەی 

. ره  دایە تە پاالنە رسە  لی بیریار كوکۆمون/شارداریە دکەی  وێ سلیمێتە خوه تێشیكایەــ   

. دیكی تشیكایە بۆ چی، ربارێده تو لۆگە كا بینیڤیسەــ   

.كەیب  یمزهئ  ،عیقوتە یێگیلینامە یێ،كالگە وه تو كو ویستەپە ــ   

 

  بیشێ تە  رێنونە ،تە سسیلێمومە كوه كسەكە كو بۆ.بیكە تێشیكایە تە ناڤێ رسە  لی دێشێت ژی كموخامییە

 رسە  لی دێشێت یەهە  تە تێكالەوه  كو یهێ تە رنونە وەئ  ره سیكە وێ  بۆ بیدی كیتە كالەڤە تو ویستەپە .بیكە فتاریره

.ناكە وجە هە  تكالەڤوه نیزامی كموخامییە بۆ المبە بنیڤیسە گیلی تە ناڤێ  

کهی؟ یدا په  د  یێ گونجاندینێ خشهربارێ پالنێ، نه تیر مالومات لی ده زێده   تدێشێی  ی تهکی دەر  

.یەهە  ده گونجاودینێ یاسایێ ناو یئینەگراسێونێ د ژی ان گونجاودین یێخشەنە ربارێده مالومات تیرزێده  

اێان دکاری سەردانا وان ماڵبەران کەی:   یاسوێ ژبوو مالوماتین زێدەتر سەر   

 www.imdi.no  ئان Kompetanse Norge nettsider   

 

!تتتتتتتتتت تت تتت تتتتتتتت  

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