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   Bersyon ng template 1.1               

 MGA KALAKIP : PATNUBAY SA PLANONG NORWEGIAN 

Ang impormasyon tungkol sa planong Norwegian para sa 

iyo na lalahok sa pagsasanay sa Norwegian at mga 

panlipunang pag-aaral 

 
Tungkol sa iyong plano sa Norwegian 

➢ Ikaw at ang munisipalidad ay dapat na magtulungan upang lumikha ng 
isang plano sa Norwegian para sa iyong pakikilahok sa pagsasanay sa 
Norwegian at mga panlipunang pag-aaral. Ang pagsasanay ay mag-

aambag sa iyo sa pagkakaroon ng magagaling na kasanayan sa 
Norwegian, kaalaman sa lipunang Norwegian, at makakuha ka ng isang 

pangmatagalang koneksyon sa buhay ng pagtatrabaho.  
 
Wikang Norwegian 

➢ Ang mga kalahok sa pagsasanay sa Norwegian ay dapat makamit ang 
isang minimum na antas sa Norwegian. Ang munisipalidad at 

munisipalidad ng lalawigan ay dapat magbigay ng pagsasanay upang 
makamit ng kalahok ang pinakamababang antas. Ang pinakamaliit na 
antas ay ang wikang Norwegian ng kalahok. 

 
Mga deadline at saklaw ng pagsasanay 

➢ Ang mga taong may permiso sa paninirahan na nagbibigay ng karapatan 
at obligasyong lumahok sa pagsasanay sa pag-aaral ng Norwega at 
panlipunan ay nalalapat hanggang sa umabot ang isang kalahok sa isang 

minimum na antas sa Norwegian, ibig sabihin, wikang Norwegian ng 
kalahok.Gayunpaman, ang pagsasanay ay hindi maaaring magtagal ng 

mas matagal sa tatlong taon na may pagdaragdag ng naaprubahang 
bakasyon. 

 

➢ Ang isang kalahok na mayroong edukasyon sa mataas na antas ng 
sekondarya mula sa nakaraan o mas mataas na edukasyon, ay walang 

karapatan o tungkulin sa pagsasanay ng mas mahaba sa 18 buwan na 
may pagdaragdag ng naaprubahang bakasyon. 

 

➢ Para sa mga kalahok na may tungkuling lumahok sa pagsasanay sa pag-
aaral ng Norwega at panlipunan, nalalapat ang tungkuling magsanay 

hanggang sa umabot ang isang kalahok sa isang minimum na antas sa 
Norwegian (wikang Norwegian ng kalahok) o upang makumpleto ang 300 

oras ng pagsasanay sa Norwegian. 
 

➢ Ang pagsasanay sa mga araling panlipunan ay dapat isagawa sa wikang 

naiintindihan ng kalahok.  Ang pagsasanay ay makukumpleto sa loob ng 
isang taon pagkatapos lumitaw ang tama at tungkulin. Hindi ito nalalapat 

kapag ang munisipalidad ng lalawigan ay responsable para sa pagsasanay 
sa mga araling panlipunan. 
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Kawalan at umalis 

Maaari kang mag-aplay sa munisipyo para sa pahintulot na lumiban sa 
pagsasanay sa pag-aaral ng Norwegian at panlipunan.  (Ang mga 

magkakahiwalay na probisyon ay inilalagay sa batas at mga regulasyon. Tingnan 
ang imdi.no. 

 

Itigil ang pagsasanay 
➢ Maaaring pigilan ng munisipalidad ang pagsasanay pansamantala o 

permanenteng para sa isang kalahok kung ito ay talagang   nabigyang-
katarungan sa indibidwal na sitwasyon.Ang mga kundisyon na maaring  
bigyang katwiran sa pagtigil sa pagsasanay ay may kasamang malawak na 

kawalan, pag-uugali na maaaring makapinsala sa kakayahan ng kalahok o 
sa iba upang makumpleto ang pagsasanay o malubhang o 

pangmatagalang sakit. 
 

Pagsusulit 

➢ Ang mga kalahok na mayroong mga permiso sa paninirahan na nagbibigay 
ng karapatan at tungkulin na lumahok sa pagsasanay sa pag-aaral ng 

Norwega at panlipunan ay may tungkulin na kumuha ng pangwakas na 
pagsusulit sa mga pag-aaral sa Norwega at panlipunan.  

 
➢ Ang obligasyon ay hindi nalalapat sa mga kalahok na mayroong 

iksemsyon. Ang mga kalahok ay maaaring, sa aplikasyon, ay maaaring 

maibukod sa obligasyong kumuha ng (mga) pagsubok, at iproseso ng mga 
munisipyo ang mga aplikasyon alinsunod sa mga patakaran sa batas at 

regulasyon. 
 

➢ Ang pangwakas na pagsusulit sa mga pag-aaral sa lipunan ay dapat na 

nakumpleto sa loob ng isang taon pagkatapos lumitaw ang tama at 
tungkulin.(Hindi ito nalalapat kapag ang munisipalidad ng lalawigan ay 
responsable para sa pagsasanay sa mga araling panlipunan). 

 
➢ Titiyakin ng munisipalidad na ang mga kalahok na may tungkulin na 

umupo para sa pangwakas na pagsusulit sa Norwegian at panlipunan na 
pag-aaral,ay makatapos ng mga pagsusulit. 

 

 
Nais mo bang magreklamo tungkol sa iyong plano sa Norwegian?  

➢ Maaari kang magreklamo tungkol sa parehong pagsasanay at nilalaman ng 
iyong plano sa Norwega.  

 

Upang magreklamo, dapat mong: 
- Magsumite ng isang reklamo sa loob ng tatlong linggo ng pagtanggap ng 

isang desisyon sa nilalaman ng iyong plano sa Norwegian  
- Isumite ang reklamo sa katawan sa munisipalidad na nagpasya sa iyong 

planong Norwegian 

- Isulat kung ano ang reklamo mo 
- Dapat mong pirmahan ang reklamo  

 
Ang isang abugado ay maaari ding magreklamo para sayo. Upang ang isang tao 

ay kumilos bilang iyong kinatawan at magsulat ng isang reklamo para sa iyo, 
dapat ay binigyan mo ang taong nakasulat ng pahintulot na gawin ito.Dapat 
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ilarawan ng isang kapangyarihan ng abugado kung ano ang maaaring gawin ng 

iyong abugado sa iyong ngalan.Kung mayroon kang isang abugado, walang 
kinakailangang kapangyarihan ng abugado.  

 
Saan ka makakahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa planong 
Norwegian? 

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa planong Norwegian ay matatagpuan 
sa Integration Act.  Ang batas na may mga pabilog ay maaaring matagpuan sa 

www.imdi.no at sa website ng Kompetanse Norge nettsider. 
 
 

Magandang swerte  sa pagsasanay ! 

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

