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 ١.١ نمونە 

 زبان نروژی  در بارە طرحضمیمە: راهنمایی 

 در بارە طرح زبان نروژی برای شما کە میخواهید در آموزش زبان نروژی  معلومات

 شرکت کنید ناروی و جامعەشناسی 

 
 

 در بارە طرح زبان نروژی شما 

  و  ینروژ زبانمشارکت در آموزش  یرا برا ینروژ طرح زبان گری کدی یبا همکار دیبا شاروالیشما و

ی نروژزبان در  یخوب یمهارتهاتا بە شما کمک کند باید آموزش  نیا. دیکن آمادە نارویآموزش جامعەشناسی 

 .دیداشتە باش شغلی یبا زندگ یداریو ارتباط پا  دیکسب کن  نارویجامعە  معلومات و

 

 هدف از زبان نروژی 

 و شاروالی .  بە دست بیاورندرا  ینروژ ی از زبانحداقل سطح دیبا یشرکت کنندگان در آموزش زبان نروژ

حداقل سطح  این  سطح برسد. این بە حداقل بتواند را ارائە دهند تا شرکت کننده   ییآموزشها دیبا شارولی ایالت

 محسوب میشود.شرکت کننده  یزبان نروژ

 

 آموزش  وسعتو زمانی مهلت 

 جامعەشناسیو  زبان نروژی شرکت در آموزش یحق و تعهد را برا نیکە اجازه اقامت دارند و ا  یافراد 

بە معنی هدف زبان نروژی این ، دنمیشو  شاملرسد ب یکە شرکت کننده بە حداقل سطح نروژ یدارند، تا زمان

از سە سال طول  شیتواند بینم  معتبر هاییتخصر احتسابآموزش با  این حال، نیبا ا میباشد. کنندەشرکت

 . بکشد

 هستند، حق و تعهد شرکت در   بیشتریا تحصیالت  لیسەکنندگانی کە از قبل دارای تحصیالت سطح دیپلم شرکت

 و تصویب شدە.  عتبرهای میت د البتە با احتساب رخصنماە ندار ١٨از  ترآموزش زبان را بیش

 تا   آموزش فەی، وظیمطالعات اجتماعو  ینروژزبان شرکت در آموزش در  تعهدشرکت کنندگان با  یبرا

  ایشرکت کننده( برسد  یزبان نروژهدف ) یشود کە شرکت کننده بە حداقل سطح زبان نروژ یاعمال م زمانی

 برساند. انیرا بە پا ینروژزبان ساعت آموزش  ٣٠٠

  دیآموزش بااین  فهمد انجام شود.یمآن را کە شرکت کننده   یبە زبان دیباجامعە ناروی  بارە معلوماتآموزش در 

مسئول آموزش  شاروالی ایالتکە  یامر زمان نیا .برسد انیبە پا  تعهدحق و  جادیسال پس از ا کیظرف 

 . شودیاعمال نم باشد جامعەشناسی /یمطالعات اجتماع

 

 ها یت غیبت و رخص

ی  تقاضا شاروالیجامعەشناسی از /یمطالعات اجتماعزبان نروژی و  در دوره آموزش  نداشتن حضور یبرا  دیتوانیم

 .imdi.noبە سایت رجوع ( در قانون و مقررات وضع شده است در اینمورد یجداگانە ا . )مقرراتدیکن رخصتی

 

 توقف در آموزش 

 هر طیدر شرامتوقف کند در صورتیکە  ەکنندمیتواند بصورت موقت یا دائمی آموزش را برای یک شرکت شاروالی

بیش از  بتیکند شامل غ ەیتوقف آموزش را توج احتمال داردکە  یطیشراکرد.  ەیتوج ینیبە طور ع بتوان آنرا یفرد

  ای یجد هاییماری ببروز  ای  آسیب برساند در انجام آموزش گرانید ایشرکت کننده  ییکە ممکن است بە توانا ی، رفتارحد

 مدت.  یطوالن
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 امتحانات 

   شرکت کنندگانی کە اجازە اقامت را دارند حق و تعهد برخورداری از آموزش زبان نروژی و مطالعات

پایانی زبان نروژی و  امتحاناتوحقوق میتوانند در را دارند کە با این حق  ناروی اجتماعی/جامعەشناسی

 رکت کنند.ناروی شجامعەشناسی 

 در صورت درخواست، توانندمیشود. شرکت کنندگان یدارند نم تیکە معاف یتعهد شامل مشارکت کنندگان  نیا ،

مربوطە این درخواست را مطابق با مادەهای قوانین و  شاروالی، و معاف شوند )ها(امحتاناز تعهد شرکت در 

 مقررات مورد بررسی قرار میدهد.

 حق و  اعمالاز بعد  ەسال کی در طول یک دورە دیبا ناروی سیجامعەشنا/یمطالعات اجتماع ییامتحان نها

  ناروی جامعەشناسی/یمسئول آموزش مطالعات اجتماع شاروالی ایالتکە  یامر زمان نیا. )برسد انیبە پا تعهد 

 (. شودیاعمال نم، باشد

 و  ینروژزبان  ییشرکت در امتحانات نها   فەیکە وظ  یکە شرکت کنندگانداشتە باشد  نانیاطم دیبا شاروالی

 . امتحانات هستند لیرا دارند، قادر بە تکم ناروی جامعەشناسی /یمطالعات اجتماع

 

 د؟یکن  تیخود شکا ینروژزبان از برنامە  دیخواهیم ایآ

 دیکن تیخود شکا ینروژ  زبان برنامە یهم از آموزش و هم از محتوا دیتوان یشما م . 

 

 میخواهید شکایت کنید، شما باید:اگر 

را خود  نامە  تیخود، شکا یبرنامە نروژ یدرباره محتوا یریگ  میتصم حکم دریافتسە هفتە پس از  در طول -

 . دیدهتحویل 

گیری در بارە برنامە زبان شما را صادر کردە  تحویل دهید کە حکم تصمیمشارولی در  قسمیشکایت نامە را بە  -

 است

 کنید  شرحدلیل شکایت خود را  -

 امضاء کنید باید شکایت نامە را  -

 

یک نمایندە رسمی هم میتواند از طرف شما شکایت را تنظیم کند. برای اینکە فردی بتواند نمایندە رسمی شما باشد و از  

صورت کتبی بە او اجازە اینکار را بدهید. در این اجازە کتبی باید نوشتە شود ە را بنویسد، باید بنامە طرف شما شکایت 

 ی بە اجازە کتبی نیست. احتیاجدارید،  رسمی ما انجام دهد. اگر شما یک وکیلکاری را میتواند از طرف شە کە نمایندە چ

 

 د؟ یکن دایپ ی نروژزبان در مورد برنامە  یشتر یب  معلومات دیتوانیاز کجا م

بیشتر در مورد برنامە زبان نروژی را میتوانید در قوانین ادغام پیدا کنید. قوانین همراە با مقررات را میتوانید    معلومات

 پیدا کنید. ( kompetanse Norge nettsider) های مهارتهای نروژیایتسوبو یا  www.imdi.noسایت در وب

 

 

 در آموزش!  برای شما  موفقیتبا آرزوی 

 

http://www.imdi.no/

