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          Mal versjon 1.1.  

VEDLEGG: VEILEDER TIL NORSKPLAN  

  متعلق رہنمائ  الن ےکپ  زبان ےک اٹیچمنٹ: نارویجن 

تی علوم کا کورس کرنے والوں  پالن ےک متعلق   زبان ےک  نارویجنلیے ےک  نارویجن زبان اور معاشر
 معلومات 

 
 

 پالن ےک متعلق زبان ےک آپ ےک نارویجن
ئی علوم ےک کورس  ➢ ۔ کور زبان کا لیے نارویجن   ےکآپ اور بلدیہ مل کر آپ ےک نارویجن زبان اور معاشر

ے
س  پالن بنائیے ےک

   اور  ےس آپ کو نارویجن زبان یک اچیھ اہلیت
ے

 میے مدد مےل یک
 ےک متعلق معلومات حاصل کرنے

ے
ئی زندیک نارویجن معاشر

   مستقل دنیان  روزگار ےس  و اور آپ ک 
ے

۔  مہیا   وابستگ
ے

 ہو یک
 

 زبان کا 'گول' نارویجن
۔ بلدیہ اور کاؤنٹی   ➢

ے
نارویجن زبان کا کورس کرنے والوں کو نارویجن زبان یک ایک کم از کم سطح حاصل کرنا ہو یک

 کہ کورس کرنے واال کم از کم سطح حاصل کر ےل۔
ے
کم از کم سطح کو کورس    اس میونسپلٹی اییس تعلیم یقیٹے بنائیے ےک

۔   گول''کرنے واےل کا   کہا جاتا ہے
 

 کورس ےک گھنی  وقت یک حدیں اور  
کت کا حق اور   ➢ ئی علوم ےک کورس میے شر   بافراد ت  ےک حامل اقامٹی اجازت ناےم دالنے واےل  پابندینارویجن زبان اور معاشر

 ج کورستک  
ے
زبان کا  ٹے اپنا نارویجن لیے یع کر  نہ  حاصل  سطح  نارویجن زبان یک کم از کم  ہ و ب تک جاری رکھیے ےک

ے سال ےس زیادہ جاری نہیے رہ سکتا۔ یے پورا کر لنہ   گول''  ۔ تاہم منظور شدہ رخصت کو مال کر پھر بیھ کورس تیے
 

مہینوں ےس زیادہ    18 مال کر منظور شدہ رخصت کو     لیے ےک وں تعلیم رکھنے وال یا اس ےس زیادہ اپر سیکنڈری پہےل ےس  ➢
 ۔ رہٹی نہیے  پابندی   یا کورس جاری رکھنے کا حق 

 

، ان ےک لیے یہ  لوگوں جن  ➢ کت الزیم ہے ئی علوم ےک کورس میے شر تب تک برقرار  پابندی ےک لیے نارویجن زبان اور معاشر
نہ کر لیے یا نارویجن زبان   ( حاصل گول''نارویجن   انفرادیہے جب تک وہ نارویجن زبان یک ایک کم از کم سطح ) رہٹی 

۔   300یک تعلیم ےک   گھنیی پورے نہ کر لیے
 

 جو   ➢
ے

ئی علوم یک پڑھائ  اییس زبان میے ہو یک وع ہونے ےک  پابندی سمجھتا ہو۔ حق اور   کرنے واال شخصکورس  معاشر شر
۔   وری ہے ئی علومبعد ایک سال ےک اندر تعلیم مکمل کرنا ضے یک ذمہ    ےک کورس  یہ اصول تب واجب نہیے ہے جب معاشر

 داری کاؤنٹی میونسپلٹی پر ہو۔ 
 

ی اور رخصت   غیے حاضے
ی ےک لیے  آپ  ئی علوم ےک کورس ےس غیے حاضے انون اور ضوابط میے  ۔ )قبلدیہ کو درخواست دے سکیی ہیے نارویجن زبان اور معاشر

۔  ۔   imdi.noاس بارے میے خاص اصول ہیے  دیکھیے
 
 روکنا   تعلیم
طیکہ اس ےک حاالت جواز مہیا  رنے واےل شخص  بلدیہ کورس ک ➢ یک تعلیم عارضے یا مستقل طور پر روک سکٹی ہے بشر

: زیادہ غیے    واےل حاالت میے یہ شامل ہیے
ی، ایسا طرز عمل جو کورس  کرنی ہوں۔ تعلیم روکنے کا جواز مہیا کرنے حاضے

 میے ہرج   رنے واےل شخصک
 ہو یا شدید یا دیرینہ بیماری۔    پیدا کرتا یا دوشوں ےک لیے کورس پورا کرنے

 
 ٹیسٹ 
کت کا حق اور   ➢ ئی علوم ےک کورس میے شر افراد   ےک حامل اقامٹی اجازت ناےم دالنے واےل پابندی نارویجن زبان اور معاشر

۔ کورس ےک اختتام پر   ئی علوم کا ٹیسٹ دینے ےک پابند ہیے  نارویجن زبان اور معاشر
 



2 
 

۔ کورس   ٹیسٹ دینا  ➢ کو درخواست دے کر   کرنے والوںان افراد ےک لیے الزیم نہیے ہے جنہیے استثنا حاصل ہے
قانون اور ضوابط ےک مطابق درخواستوں پر کارروائ  کرئی   اتٹیسٹ/ٹیسٹوں یک پابندی ےس استثنا مل سکتا ہے اور بلدی

۔   ہیے
 

 

ئی علوم کورس کا اختتایم ٹیسٹ اس تاری    خ ےک بعد ایک سال ےک اندر دیا جان  گا جب تعلیم کا حق اور   ➢ پابندی  معاشر
وع ہو  ئی علوم ےک کورس یک ذمہ داری کاؤنٹی   ۔ ئ  شر  میونسپلٹی پر ہو۔( )یہ اصول تب واجب نہیے ہے جب معاشر

 
 کہ جن   ➢

ے
، وہ ٹیسٹ   لوگوںبلدیہ یہ یقیٹے بنان  یک ئی علوم کا اختتایم ٹیسٹ دینا الزیم ہے ےک لیے نارویجن زبان اور معاشر

۔   دے سکیے
 

؟  پالن زبان ےک  نارویجن کیا آپ اپنے   پر شکایت کرنا چاہنی ہیے
۔   ➢  آپ اپنے نارویجن زبان ےک پالن میے تعلیم اور مواد، دونوں ےک حواےل ےس شکایت کر سکیی ہیے

 
 اگر آپ شکایت کرنا چاہنی ہیے تو: 

  

ے ہفتوں ےک اندر شکایت داخل کریں اپنے نارویجن زبان ےک پالن   -  ےک مواد کا فیصلہ ملیے ےک بعد تیے

 آپ ےک نارویجن زبان ےک پالن کا فیصلہ کیا ہے بلدیہ میے اس ادارے کو شکایت پہنچائیے جس نے  -

 یہ لکھیے کہ آپ کیا شکایت کر رہے ہیے  -

 شکایت پر دستخط کریں  -
 

۔   آپ یک طرف ےس یھنمائندہ ب مختار    آپ کا کوئ   کیس شخص ےک آپ کا مختار نمائندہ بننے اور آپ یک طرف  شکایت کر سکتا ہے
وری ہے کہ آپ نے اس شخص اس مقصد ےک لیے تحریری مختار نامہ دیا ہو۔ مختار ناےم میے لکھا  کو   ےس شکایت لکھنے ےک لیے ضے

ورت   ۔ اگر آپ کا کوئ  وکیل ہے تو مختار ناےم یک ضے وری ہے کہ آپ کا مختار نمائندہ آپ یک طرف ےس کیا کر سکتا ہے ہونا ضے
۔   نہیے

 

؟ پالن زبان ےک نارویجنآپ   ےک متعلق مزید معلومات کہاں ےس حاصل کر سکیی ہیے
۔ یہ ایکٹ اور متعلقہ شک   ےل ےسآپ نارویجن زبان ےک پالن ےک متعلق مزید معلومات انٹیگریشن ایکٹ    لر سکیی ہیے

 www.imdi.no  اور  tanse Norge nettsiderKompe   ۔  پر دستیاب ہے
 
 

 !  ہیے
 ہم کورس میے آپ یک کامیائی ےک متمٹےی

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

