ئاووا مال١.١
پێوەلکان :ئاسانکاری پالنا نەرویجی

ئاگاهداری لی سهر نهخشهیێ نۆروێژی یا ژی بۆ ئهو كهسێن كو بهشداری
پهروهردههییێ لوگاتێ نۆروێژی وو زانیستییێ جیڤاكا نۆروێژێ بی بین
دهربارێ پالنێ ،نهخشهیێ دهرسێ لوگاتێ نۆروێژی
* ذیبێ تو و شارهداری بی هەڤ ره هاریكاری بیكین كو ژی بۆ بەشدارییێ وه بۆ بەرنامەیێ ینترۆیێ چێبیكین.
هشدارعی وه دی بەرنامەیێ ینترۆیێ ده بیبە هاریكار بۆ كو تو باشتیر لوگاتێ نۆروێجی یهێ فەربین ،شارازایی لی
سەر جیڤای نۆروێجێ ،وو تو بێشی پەیوهندییەكی قاوی بی ژییانا شۆل هەبە.

ئارمانجێ دهرسێ نۆروێژی
* دیڤێ تەلەبەى/هشدارڤان ژی دهرسێ فەربونێ لوگاتێ نۆروێژی ده بیگەهیژین مەرهالەیەكی هەر كێم یێ هەری باش
دیڤێ شارهداری وو شارهدارییێ گەڤره یێ موهافازایێ كورس تەنزیم بیكین بۆ كو تەلەب بیشێن لوگاتێ نۆروێژی
فەربین وو بیشێن بیگەهیژین دی ئاستا هەری كێم.

مۆلهت وو چارچۆوهیێ پهروهردهیێ
* كەسێن كو ماف و ئیجبارییەتێ بەشداری كیرین بۆ دهرسی فیربونێ لوگاتێ نۆروێژی و زانیستییێ جیڤاكێ نۆروێژ
بی ئیجازهیێ یكام هەق هەبە ،دهستپ؛ دیكە بۆ وێ مەكتەب؛ تا كو بیگیهیژه ارمانجێ خوه دییاركیری لی سەر لوگاتێ
نۆروێژی ئان ژی بیگەهیژه هەری ئاستا كێم یهێ فەربونێ لوگاتێنۆروێژی .هبەالم گەیر وتلە ئەو مەدرهسە ژی سێ
سالی دیریژتیر نابێت ،یانی هەری زێده سێ سالە.
* هەگەر كەسەكی كوموساققاف بە ،لی بۆری ده چو بە مەدرهسەیێ ئامادهیی ان ژی جامیعا،زانقۆ لی وهالتێخوه بۆ
وێ،ی بەشداربونێ پەروهرهدهی یجباری نینە ،بەالم هو كەس ،كەسان نەشێن ژی  ١٨هەیوه زێدهتیر بەشداری هو
بەرنامەیێ بیبین.
* ئەو كەسێن كو بۆ وان بەشداربونێ بۆفەربونێ لوگاتێ نۆروێژی و زانیستییێ عچتیمای مافیا هەیە هەتا ٣٠٠
كاتژیمێر ان ژی تا كو بیگەهیژین كۆناخا هەر ی كێم یێ فەربون؛ لوگات.
* پەروهردههی لی دهرس؛ لوگاتێ نۆروێژی و زانیستییێ جیڤاكێ نۆروێژ دیبەت بی زیمانەكی كو بەشداروان باش
تەدیگەهین وهره نیشان دان .هروهردههی دیبێ ناڤ سالەكی ده تەڤاف بە ژی رۆژێن كو بەشداربون فەرز بویە سەر
میلێ بەشداروان ،بەالم هەگەر پەروهردههی مەسولییەتێ شارهدارییێ گەوره یێ موهافیزا بە ،وێ كاتێ عجبارعیەتێ
سالەكع دا تەڤاڤ بە نی نە.

غییابات و عیجازه
شارهداری،كۆممون دێشێ ئەو بەرنامەیێ فەربونێ بۆ كەسەكی بۆ موكادهمی ان ژی بۆ هبەدهن بیده راویستاندین ،ستۆپ
بیكەۆ هو كەس سەبەبێ راوهستاندین دیبێ باش وهره رون كیردین كا چیما ستۆپ بویە .ییابەت ،نە بەروام كیرین،
هەتەری بۆ ژییانێ كەسێن دین ان ژی بۆ ژییانێ بەشداروان بیخوه ،نەساخییەكی بی دهمەكی زۆر پیس و گیران ان
ژی.

1

واز ههنانێ پهروهردههییێ
* هەگەر بەشداروانەكع بۆ دهمەكی دیرێژ نە ساخ بە ،ئان ژی بەردهوامی ،غییابەتێ زۆر هەبە ،ان ژی بۆ شاگیرتێ
دین ئان بۆ خوه خەتەری چێكە ،كۆممون یانی شارهداری دێشێت پەروهردهیێ وێ،وی ساقیت بیكە ،ستۆپ بیكە .بەالم
هو بیریارێ وااز هینانێ پەروهردههی ان ژی مەدرهسە بۆ هو كەس دیبە بی رهق و پێق وهره رۆن كیرین دا كو هو ژی
بیزانە سەبەپ چییە.

ئیمتیهان
* بەشداروانێن كو خودان هرك و مافێن بۆ بەشدار بونێ دهرسێ لوگاتێ نۆروێژی و زانیستییێ جیڤاكی نۆروێژ یاژ
یجازهیێ یكامەیێ خوه ،سەر وان كەسهان فەرزه ،یجبارییە و هەقق كو بێشێن بەشداری ئمتیهانێ ،تەست بیبین.
* ئەو کەسێن كو بۆ وان عجباری نینە كو بەشداری دهرسێ لوگاتێ نۆروهێژی و زانیستییێ جیڤاكی بیبین ،ئیمتیهان ژی
عجباری نینە .حەگەر ئەو تەلەپ بیكین ،دێشێن ژی ئیمتیهانێ مواف  ،ئازاد بین .ذێ ئستیمارهیەكی بیدین كۆممونێ و
كۆممون سەخ بیكە یاژ یاسایە ،قایده و كانونێ جەوابێ بیده.
* ئمتیهانێ اخیرێ دهرسێ دیبێ هەر دهرهنگ دی ناڤ سالەكی ده وهره چێكیرین بەالم هەگەر تەنزیم كیرینێ
دهرسەكان ،پەروهردههی مەسولییەتێ شارادارییێ مەزین یێ موهافازایێ بە  ،هو شەرت نینە كو لی سالەكی ده تەڤاڤ
بە.
* وێ گاڤێ كو تو لی سەر بەرنامەیێ گونجاندینێ بەردهوام بیكی ،شارهداری بی گەل تە یچتیمایەك بیكەبیاخیڤین گەلۆ
بەرنامەیێ تینترۆ چاوا دیچە .هەگەر تو بەرنامەیێ گونجاندینێ بی بەردهڤامی بەشدار نەبی ان ژی ژی پالنە خوه یێ
بیگوهەرینین ،دیڤێ تو لێز وو بێز لی گەل مەسوولێ خوه بیاخیڤی وو پەیوهندی چێكین.

شیکایهت ئان گلهیی سهر پالنا نهرویجێ خۆ
* هەگەر تە دیوێت نە رازیبونێ خوه نیشان بیكی بۆ بەرنامەیێ خوه نەخشەیێ گونجاڤدینێ دێشەیی لی نا هەر زێده ٣
هسبوح،/هەفتە ده شیكایەتێ خوه بی نیویسكی بیدی كۆممون ره.
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
ــ شیكایەتێ خوه تەسلیمێ وێ کۆمون/شارداریە دکەی كو بیریار لی سەر پاالنە تە دایە ره.
ــ بینیڤیسە كا گەلۆ تو دهربارێ چی ،بۆ شیكایەت دیكی.
ــ پەویستە كو تو وه كالگەیێ ،گیلینامەیێ تەوقیع ،ئیمزه بكەی.
موخامییەك ژی دێشێت لی سەر ناڤێ تە شیكایەتێ بیكە.بۆ كو كەسەك وهك مومەسسیلێ تە ،نونەرێ تە بیشێ
رهفتاری بیكە .پەویستە تو ڤەكالەتەكی بیدی بۆ وێ كەسی ره ئەو نونەر تە یهێ كو وهكالەتێ تە هەیە دێشێت لی سەر
ناڤێ تە گیلی بنیڤیسە بەالم بۆ موخامییەك نیزامی ڤوهكالەت هەوجە ناكە.

کی دەری ته دێشێیت زێدهتیر مالومات لی دهربارێ پالنێ ،نهخشهیێ گونجاندینێ د پهیدا کهی؟
زێدهتیر مالومات دهربارێ نەخشەیێ گونجاودین ان ژی ئینەگراسێونێ دی ناو یاسایێ گونجاودینێ ده هەیە.
ژبوو مالوماتین زێدەتر سەر وێ یاساێان دکاری سەردانا وان ماڵبەران کەی:
 Kompetanse Norge nettsiderئان www.imdi.no
تتتتتتتت تتت تت تتتتتتتتتت!
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