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Agahdariya li ser plana Norwêcî ya ji bo we ku hûn ê beşdarî perwerdeya Norwêcî û
zanistîyê civakî
Derbarê planê we yê norwêcî
➢ Divê hûn û şaredarî bihevkarî de planekî norwêcî ji bo beşdarbûna we di

perwerdeya zimanê Norwêcî û zanistîyê civakî de çêbikin. Perwerde dê bibe alîkar
ku hûn baştir norwêcî yê ferbin, zanîstîyê civaka norwêcî ferbîn, û ku hûn
pêywendiyek mayînde bi jiyana kar re hebe.
Armancê norwêcl

Beşdarên perwerdehiya bi norwêcî divê di norwêcî de asta herî kêmê diyar bûye bi dest
bixin. Divê şaredarî û şaredariya wîlayetê perwerdehiyê peyda bikin da ku beşdar bikarê
bigêhîje asta herî kêm. Armancê zimanê norwêcî ê asta herî kêm yê beşdarvan e. Muhlet
û çarçewe

Translate
➢ Muhlet û çarçeweya perwerde
➢ Kesên bi destûra îkameyê ya ku maf û erkê beşdarî kirinê perwerdeya di zimanê
norwêcî û dersê zaninstîyê civakî dide, serlêdanê dikin heya ku beşdarvan di
norwêcî de bigihîje asta herî kêm yanî bigehîje armancê norwêcîyê beşdar. Lêbelê,
perwerde bi kemkirinê betlaneya bi îcaze nikare ji sê salan dirêjtir bibe.

➢ Translate
Beşdarekî / ê ye ku ji berê xwendina ya bilind an ji di dibistana navîn de xwedî
perwerde bûye be, hîç mafekî an jî erkêkî wê/wî nine bo ji 18 meh zêdetîr
perwerdeyê,demê betlaneya bi îcaze jî daxîl.

Translate
Beşdarên ku erkdê wan heye ku beşdarî perwerdeya di dersê zimanê norwêcî û zanistîyê
civakî de bibin berdewam bin bo ferbûnê heya ku beşdarvan di norwêcî de (zimanê
Norwêcî yê beşdar) gihîşt asta herî kêm , armancê norwêcî yan jî 300 seat perwerdeya
norwêcî.

Translate
Perwerdehiya di zanistîyê civakî de divê bi zimanekî ku beşdarvan jê baş fêm dike
were kirin. perwerde piştî ku demê maf û erk despê kir, dê di nav salekê de bi dawî bibe.
Dema ku şaredarîyê wîlayetê berpirsiyarê perwerdeyê zanistîyê civakî be., ev ne
îcbarîyetekîye bo şaredarî

➢ TranslateBêdewamî û destûr
Hûn dikarin dixwazîye ne beşdarbûnê ji şaredariyê bikin da ku destûr ji perwerdeya
norwêcî û zanistîyê civakî . (Li qanûnê û rêziknameyan de biryarê zelal bo destûr.
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Binihêrin li imdi.no.

Translate
Sekinandinê perwerdeyê

➢ Şaredarî dikare perwerdeyê bo beşdarekî bi rengek demkî an mayîndeyî bide
sekinandin heger ew di rewşa ewkesî de bi rengek rast û pevîst wererûn kirn kirin.
Sedem yan ji faktorên ku dikare bibe bo sekinandina pevîst û mecbû bike;
bedewamê(giyabet), tevgerandinê ku dibe ku zirarê bide şiyana beşdarî bi xwe an
beşdarên din û temamkirina perwerdeyê an nexweşiyek giran an yê demekî dirêj.

➢ Translate
Îmtîhan

➢ Beşdarên ku îcazeyê îkameyê bi maf û êrk, îcbarîyet dide bo beşdar bûnê
perwerdeya di dersê zimanê norwêcî û zanistîyê civakî bibin ,xwedî erk in ,
mecbûrin di ezmûnên, îmtîhanê dawîn ên norwêcî û zanistîyê civakî de cbikevî
îmtîhanê .

➢ Translate
➢ Ev erkê îmtîhanî ne bo ev kesên ku mecbûr nînîn beşdarî perwerdeyê
bibib.Ev kes dikarin dixwazi bikin bo ne beşdar bûn bo îmtîhanê.Şaredarî
dixwazîyê wî/wê gorî yasayê û rêzîknamê yê helgisine.
➢ Îmtîhanên dawî yê zanistîyê civak divê nav salekî a çêbe piştê ku maf û
erk ket li ser beşdarvan.(lê heger şaraderî berpirsîyar be, ev neşert e)
➢ Kommunen skal sørge for at deltagere som har plikt til å gå opp til
avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap, får gjennomført
prøvene.
Heger bixwazî gilî bikî, divê hûn:

-

Ji demê sitandina biryarê ve nav sê hefteyan de divê li ser naveroka planê xwe ya
gûncavdinê gilî bikin

- Translate
-

Giliyê xwe bidin bo daîreyê ê şaredariyê ku biryar li ser nexşeya we ya gûncavdinê
SBinîvîse ka hûn li ser çi gilî
Divê hûn gilîname yê îmze bikin

Parêzerek jî dikare li ser navê we gilî bike. Ji bo ku kesek wekî nûnerê we hereket bike û
gilînameyek ji bo we binivîse, divê hûn vekaletekî nivîskî ji wî/wê kesî re dabûya. Pêdivî
ye ku vekaletê çi parêzerê we dikare li ser navê we bike penase bike. Heger parêzerekî we
hebe, vekaletname ne hewce ye.

Translate
Gelo hûn dikarin li ku derê zêdetir agahdarî li ser plana gûncandinê bibînin?

Translate
Zêdetir agahdarî li ser nexşeya entegrasyonê Di yasayê gûncavbûnê de têne dîtin.
Zagon,qanûn bi fermanê li ser www.imdi.no û li ser malpera kompetanse Norge nettsider
têne dîtin.
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Translate
Serqeftin bi perverdeyê!
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