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เอกสารแนบ: คาชีแ้ นะเกีย่ วกับแผนการเรียนภาษานอร์เวย์

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเรียนภาษานอร์เวย์
สาหรับบุคคลที่จะเข้าร่วมการฝึ กอบรมในภาษานอร์เวย์
และสังคมศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเรียนภาษานอร์เวย์ของท่าน
➢ ท่านและทางอาเภอจะต้องทางานร่วมกันเพื่อสร้างแผนการเรียนภาษานอร์เวย์สาหรั
บการเข้าร่วมการฝึกอบรมในภาษานอร์เวย์ และสังคมศึกษาของท่าน
การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้ท่านได้รบั ทักษะภาษานอร์เวย์ทด่ี ี
ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้ชวี ติ ในสังคมนอร์เวย์
เพื่อให้ท่านได้รบั ความผูกพันทีย่ ั ่งยืนกับชีวติ การทางาน
วัตถุประสงค์ในภาษานอร์เวย์
➢ ผูเ้ ข้าร่วมการฝึ กอบรมในภาษานอร์เวย์จะต้องผ่านระดับขัน้ ต่าในภาษานอร์เวย์
ทางอาเภอและฝ่ ายบริหารงานประจาจังหวัดจะต้องจัดให้มกี ารฝึกอบรมเพื่อให้ผเู้ ข้า
ร่วมสาเร็จในระดับขัน้ ต่าได้ ระดับขัน้ ต่าสุดนี้คอื
วัตถุประสงค์ในภาษานอร์เวย์ของผูเ้ ข้าร่วม
ระยะเวลากาหนด และขอบเขตของการฝึ กอบรม
➢ ผูท
้ ม่ี ใี บอนุญาตให้มถี นิ่ ฐานอยู่
ซึง่ ทาให้มสี ทิ ธิและหน้าทีใ่ นการเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษานอร์เวย์ และสังคมศึกษา
สิง่ เหล่านี้มผี ลบังคับใช้จนถึงผูเ้ ข้าร่วมคนนัน้ ได้สาเร็จระดับขัน้ ต่าในภาษานอร์เวย์
สิง่ เหล่านี้คอื วัตถุประสงค์ในภาษานอร์เวย์ของผูเ้ ข้าร่วมคนนัน้
อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมไม่สามารถเรียนได้นานกว่าสามปี
นอกจากในกรณีทไ่ี ด้รบั อนุญาติให้พกั การเรียน
➢

ผูเ้ ข้าร่วมทีม่ กี ารศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการศึกษาแต่ก่อนหน้านี้
หรือมีการศึกษาในระดับสูง
ไม่มสี ทิ ธิหรือหน้าทีใ่ นการฝึกอบรมเป็ นระยะเวลานานกว่า 18 เดือน
นอกเหนือจากในกรณีทไ่ี ด้รบั อนุญาตให้พกั การเรียน

➢

สาหรับผูเ้ ข้าร่วมทีม่ หี น้าทีใ่ นการเข้าร่วมการฝึกอบรมในภาษานอร์เวย์และสังคมศึก
ษา
หน้าทีใ่ นการฝึกอบรมนัน้ จะมีผลบังคับใช้จนกว่าผูเ้ ข้าร่วมจะสาเร็จระดับขัน้ ต่าในภ
าษานอร์เวย์ (วัตถุประสงค์ในภาษานอร์เวย์ของผูเ้ ข้าร่วม)
หรือจนกว่าได้ผ่านการฝึกอบรมภาษานอร์เวย์ครบ 300 ชัวโมง
่
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➢

การฝึกอบรมในสังคมศึกษาจะต้องถูกจัดขึน้ ในภาษาทีผ่ เู้ ข้าร่วมเข้าใจได้
การฝึกอบรมนี้จะต้องเสร็จสิน้ สุดภายในหนึ่งปี
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั สิทธิและหน้าทีด่ งั กล่าวนัน้
สิง่ เหล่านี้ไม่มผี ลบังคับใช้ในกรณีทฝ่ี ่ ายบริหารงานประจาจังหวัดเป็ นฝ่ ายรับผิดชอบ
เกีย่ วกับการฝึกอบรมในสังคมศึกษานัน้

การไม่เข้าร่วมการฝึ กอบรม และการพักการเรียน
ท่านสามารถยื่นคาร้องขออนุญาตไปยังทางอาเภอเพื่อไม่เข้าร่วมการฝึกอบรมในภาษานอ
ร์เวย์และสังคมศึกษาได้ (บทบัญญัตเิ กีย่ วกับกรณีน้ี
ถูกบัญญัตไิ ว้ในประมวลกฎหมายและกฎข้อบังคับ) อ่านดูได้ท่ี imdi.no.
ยุติการฝึ กอบรม
➢ ทางอาเภอสามารถยุตก
ิ ารฝึกอบรมชัวคราวหรื
่
อถาวรสาหรับผูเ้ ข้าร่วมได้
ถ้าหากว่ามีเหตุผลสมเหตุสมผลในกรณีส่วนตัวของแต่ละบุคคล
เงือ่ นไขทีอ่ าจจะแสดงถึงการยุตกิ ารฝึกอบรมได้แก่
การขาดการเรียนเป็ นระยะเวลานานพอสมควร
พฤติกรรมทีอ่ าจจะทาร้ายโอกาสของผูเ้ ข้าร่วมหรือผูอ้ ่นื ในการฝึกอบรมจนสาเร็จสิ้
นสุด หรือโรคร้าย หรือการเจ็บป่ วยเป็ นระยะเวลานาน
ข้อสอบ
➢

ผูเ้ ข้าร่วมทีม่ ใี บอนุญาตให้มถี นิ่ ฐานอยู่
ซึง่ ทาให้มสี ทิ ธิและหน้าทีใ่ นการเข้าร่วมการฝึกอบรมในภาษานอร์เวย์
และสังคมศึกษา
มีหน้าทีต่ อ้ งสอบเพื่อสาเร็จการศึกษาในภาษานอร์เวย์และสังคมศึกษา

➢

หน้าทีน่ ้ไี ม่มผี ลบังคับใช้ต่อผูเ้ ข้าร่วมทีไ่ ด้รบั การยกเว้น
ผูเ้ ข้าร่วมสามารถได้รบั การยกเว้นจากหน้าทีต่ อ้ งสอบเพื่อสาเร็จการศึกษา
หลังจากทีไ่ ด้ย่นื คาร้องขอเกีย่ วกับสิง่ เหล่านี้
และทางอาเภอจะได้ดาเนินการคาร้องขอดังกล่าวนี้ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบตาม
ประมวลกฎหมายและกฎข้อบังคับ

➢

การสอบเพื่อสาเร็จการศึกษาในสังคมศึกษา จะต้องเสร็จสิน้ สุดภายในหนึ่งปี
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั สิทธิและหน้าทีด่ งั กล่าวนัน้ ได้
(สิง่ เหล่านี้ไม่มผี ลบังคับใช้ในกรณีทฝ่ี ่ ายบริหารงานประจาจังหวัดเป็ นฝ่ ายรับผิดชอ
บเกีย่ วกับการฝึกอบรมในสังคมศึกษานัน้ )

➢

ทางอาเภอจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูเ้ ข้าร่วมทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งสอบเพื่อสาเร็จการศึก
ษา สามารถมีโอกาสให้สอบได้
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ท่านต้องการร้องเรียนแผนการในภาษานอร์เวย์ของท่านหรือไม่
➢ ท่านสามารถร้องเรียนเกีย
่ วกับทัง้ การฝึกอบรม
และเนื้อหาของแผนการในภาษานอร์เวย์ของท่านได้
หากท่านต้องการร้องเรียน ท่านจาเป็นต้องทาสิง่ ดังต่อไปนี้
- ทาการยื่นคาร้องเรียนภายในสามสัปดาห์
นับแต่วนั ทีท่ ่านได้รบั ใบมติเกีย่ วกับเนื้อหาในแผนการในภาษานอร์เวย์ของท่าน
- ทาการยื่นคาร้องเรียนไปยังหน่ วยงานของทางอาเภอทีไ่ ด้ลงมติเกีย
่ วกับแผนการใน
ภาษานอร์เวย์ของท่าน
- ระบุว่าท่านได้รอ้ งเรียนเกีย
่ วกับหัวข้อไหนบ้าง
- ท่านจาเป็ นต้องลงนามในคาร้องเรียน
ผูแ้ ทนสามารถทาการร้องเรียนแทนท่านได้
หากต้องการให้บคุ คลอื่นทาหน้าทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนของท่านได้ และเขียนคาร้องเรียนให้ท่านได้
ท่านต้องมอบอานาจอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้บุคคลดังกล่าวนัน้ ได้
ในหนังสือมอบอานาจจะต้องระบุว่าผูแ้ ทนของท่านสามารถทาการแทนให้ท่านอะไรได้บา้ ง
ถ้าหากว่าท่านมีทนายความแล้ว ไม่จาเป็ นต้องทาหนังสือมอบอานาจก็ได้
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ยวกับแผนการในภาษานอร์เวย์ได้ที่ไหน
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับแผนการในภาษานอร์เวย์
ท่าสามารถค้นหาได้ในประมวลกฎหมายการเข้าร่วมด้วยกัน
ประมวลกฎหมายนี้พร้อมหนังสือเรียน ท่านสามารถอ่านดูได้ท่ี www.imdi.no
และได้ทเ่ี ว็บไซส์ของ Kompetanse Norge nettsider.
ขอให้โชคดีเกีย่ วกับการฝึกอบรมนี้
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