
  1  الپەڕەی

 

 ١.١وەرژێنی  

 هاوپێچ: ڕێنموونی پالنی زمانی نۆروێژی 

 ە زانیاری سەبارەت بە زمانی نۆروێژی بۆ تۆ کە دەبێ بەشدار بی ل 

 فێرگەی زمانی نۆروێژ و کۆمەڵناسی نۆروێژ 
 

 

 سەبارەت بە پالنی زمانی نۆروێژی تۆ 

  نۆروێژی بۆ بەشداربوونی تۆ لە فێرگە بۆ زمانی نۆروێژی و  تۆ و شارەوانی بە هاوکاری یەکتر پالنێکی زمانی

کۆمەڵناسی، ئامادە دەکەن. فێرگە دەبێ یارمەتیدەر بێ بۆ ئەوەی کە تۆ ئاستێکی زانیاری زمانی نۆروێژی باش،  

 زانیاری لە سەر ژیانی کۆمەڵگای نۆروێژ، و هەروەتر پێوەندێکی باش دەگەڵ ژیانی کاری، دەستەبەڕ بکەی.

 

 ئامانجی زمانی نۆروێژی 

  .بەشداربووان لە فێرگەی زمانی نۆروێژی دەبێ النیکەم خۆ بگەیەنە نزمترین ئاستی زمانی نۆروێژی

بەجۆرێک کە بەشداربووەکە خۆی بگەیەنێتە النیکەم شارەوانی و شارەوانی پارێزگا دەبێ لەو فێرگە دڵنیا بن 

 روێژی بەشداربووەکەیە. ئەو ئاستە نزمە. ئەم ئاستی نزمە ئامانجی زمانی نۆ

 

 مۆڵەتی کات و پلەی فێربوون 

 ماف و ئەرکی ئەوەیان دەکەوێتە سەر شانی کە بەشدار بن لە فێرگەی   خەڵکێک کە مافی نیشتەجێ بوونیان هەیە

زمانی نۆروێژی و کەمەڵناسی تا ئەو کاتەی بەشداربوو بتوانێ خۆی بگەیەنەتێ نزمترین ئاستێک لە زمانی 

ی دیاریکراوە، ئەمە بە مانای ئامانجی زمانی نۆروێژی بەشداربوویەکەیە. بەهەرحاڵ ئەم  دا کە بۆنۆروێژی

 فێربوونی زمانە نابێ پتر لە سێ سال بخایەنێ بەو رۆژانەوە کە مۆڵەتی پشوودانی پەسندکراوی پێدراوە.

 

 مافی و ئەرکی بەشداربوویەک کە لە ڕابردوودا ئاستی خوێندنی دواناوەندی هەیە یان خوێندنی بااڵی هەیە ،

 مانگیان نیە بەو ڕۆژانەوە کە مۆڵەتی پشوودانی پەسندکراوی پێدراوە. ١٨فێربوونی زمانی زیاتر لە 

 

   بۆ ئەو بەشداربووانەی کە ئەرکی بەشدارییان هەیە لە فێربوونی زمانی نۆروێژی و کۆمەڵناسی نۆروێژ، ئەرکی

بەشداربوو دەبێتە بگاتە نزمتری ئاستێکی زمان کە بۆی هەمان هەمان یاسا دەیانگرێتەوە کە فێربوونی زمان بۆ 

کاتژمێر بۆ فێربوونی زمانی   ٣٠٠دیاریکراوە )ئامانجی زمانی نۆروێژی بەشداربوو( یان تێپەڕاندنی 

 نۆروێژی. 

 

  فێربوونی کۆمەڵناسی نوروێژ دەبێ بە زمانێک بەڕێوە بچێت کە بەشداربوویەکە لێی تێبگات. ئەم فێرگەیە دەبێ

ماوەی یەک ساڵ پاش ئەوەی کە ماف و ئەرکەکەی دیاریکرا، بەڕێوە بچێت. ئەم یاسایە لەبەر چاو ناگیرێت  لە 

 کاتێک شارەوانی پارێزگا بەرپرسە بەرامبەر بەڕێوەچوونی فێربوونی کۆمەڵناسی.

 

 غایب بوون و مۆڵەت 

فێرگەی زمانی نۆروێژی و   تۆ ئەتوانی لە شارەوانی داواکاری پێشکەش بکەی بە مەبەستی بەشدار نەبوون لە

 imdi.noدا بۆ دیاریکراوە( بڕوانە کۆمەلناسی. )یاسای تایبەت بە خۆی لە ناو ڕساکانی تایبەت

 

 ڕاگرتنی فێرگەی فێربوون 

   شارەوانی دەتوانێ فێرگەکە بە شێوەی کاتی یان بۆ هەمیشە بۆ کەسێکی بەشداربوو ڕابگرێت ئەگەر لە

ەیەکی زانستی شی بکرێتەوە. باردۆخێک کە دەتوانێ وەک هۆکار بۆ  بارودۆخی ئەو کەسەدا بکرێ بە شێو

ڕاگرتنی ئەو فێرگەی فێربوونە کەڵکی لێوەرگیرێ بۆ نموونە ئەمانەن: غایب بوونی یەکجار زۆر، 

تر بگەیەنێت بەجۆرێک کە بەرگری لە فێربوونی  هەڵسوکەوتێک کە دەتوانێ زیان بە بەشداربوو یان کەسێکی

 یدی یان درێژخایەن.بکات یان نەخۆشی ج
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 ئەزموون

   ئەو بەشداربووانەی کە مافی نیشتەجێ بوونیان هەیە و ماف و ئەرکی بەشداربوونیان پێدەبەخشێ لە

بەشداریکردن لە فێربوونی زمانی نۆروێژی و کۆمەڵناسی نۆروێژ، ئەرکی ئەوەیان هەیە کە لە ئەزموونی  

 بەشدار بن. دا کۆتایی زمانی نۆروێژی و کۆمەڵناسی

 

    ئەم ئەرکە ئەو بەشداربووانە ناگرێتە خۆ کە چاوپۆشیان لێکراوە. بەشداربووەکان دەتوانن داواکاری پێشکەش

بکەن بە مەبەستی چاوپۆشی لێکردن لەم ئەرکەی بەشدار بن لە ئەزموون)ئەزموونەکان(، و شارەوانی بە پێی  

 داواکارییەکە دەکات.یاسا و ڕێساکان لێکۆڵینەوە لە سەر 

 

 دا دەبێ لە ماوەی یەک ساڵ ئەنجام بدرێت پاش ئەوەی کە ماف و ئەرکی بۆ  ئەزموونی کۆتایی لە کۆمەڵناسی

دیاریکراوە. )ئەم یاساکە ئەو کاتە ناگرێتەوە کە شارەوانی پارێزگا بەرپرسیارەتی هەیە بەرامبەر بە فێربوونی  

 کۆمەڵناسی نۆروێژ(. 

 

 ا بێتەوە کە ئەو بەشدارانەی کە ئەرکی بەشداربوونیان هەیە لە ئەزموونی کۆتایی لە زمانی شارەوانی دەبێ دڵنی

 نۆروێژی و کۆمەڵناسی نۆروێژدا، ئەزموونەکانیان ئەنجام بدەن. 

 

 پالنی زمانی نۆرێژی خۆت بەرز بکەیتەوە؟  لەسەرئایا بەتەمای سکااڵ 

  ناوەرۆکی پالنی زمانی نۆروێژێکەت. تۆ دەتوانی سکااڵ بەرز بکەیتەوە لەسەر فێرگە و 

 

 ئەگەر سکااڵ بەرز دەکەیتەوە، تۆ دەبێ:

سکااڵکە لە ماوەی سێ هەفتە لەو ڕۆژەوە کە بڕیارەکەی ناوەرۆکی پالنی زمانی نۆروێژیت وەرگرتووە،   -

 پێشکەش بکەیت 

پاڵنەکەتیان بۆ زمانی نۆروێژ، سکااڵکە تەسلیمی ئەو بەشە بکەی لە شارەوانی کە بڕیاری ناوەرۆکی  -

 دەرکردووە. 

 بنووسی کە لە سەر چی سکااڵ بەرز دەکەیتەوە -

 واژوو بکەیت  کەسکااڵنامەی  -

 

هەروەها نوێنەرێکی فەڕمی دەتوانێ لە الیەن تۆوە سکااڵ بنووسێ. بۆ ئەوەی کە کەسێک بتوانێ وەک نوێنەری تۆ  

نووسین وەکالەتنامەی بدەیەی. وەکالەتنامەکە دەبێ شی بکاتەوە کە  هەڵسوکەوت بکات و سکااڵت بۆ بنووسێ، دەبێ تۆ بە 

ئەو کەسە لە الیەن تۆوە دەتوانێ چ ئەرکێک بەڕێوەبەرێ. ئەگەر پارێزەرێکت هەیە، پێویست بە نووسینی وەکالەتنامە  

 ناکات. 

 

 لە کوێ دەتوانی پەیدا بکەی؟زمانی نۆروێژی زانیاری زیاتر سەبارەت بە پالنی 

دا بدۆزیتەوە. ئەم یاسایانە بە  اتر سەبارەت بە پالنی زمانی نۆروێژی دەتوانی لە ناو یاساکانی تێکەاڵوبوونزانیاری زی

 بدۆزییەوە.  ماڵپەڕەکانی تایبەت بە تواناییەکانی نۆروێژدایان لە  www.imdi.noڕێساکانەوە دەتوانی لە ماڵپەڕی 

 

 

 فێربوونی زمانی نۆروێژی!  سەرکەوتووبی لە

 

http://www.imdi.no/

