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nb Relatert til endring #Ny oversetting
Hvorfor bør du registrere kompetansen 
din? بکەیت؟ تۆمار خۆت شارەزاییەکانی و توانایی باشە چی بۆ

Norge har flere offentlige kontorer som 
jobber med å veilede personer om 
opplæring, utdanning og arbeid. De 
trenger informasjon om din kompetanse 
for å kunne veilede deg, hvis du får 
oppholdstillatelse i Norge.

 لەسەر کار کە هەیە حکومیی بەڕێوەبەرایەتیی و دەزگا چەندین نەرویج لە
 ئەوەی بۆ. کاردا و خوێندن فێرکردن، بوارەکانی لە دەکەن ڕێنماییکردن

 بکەن، ڕێنماییت بتوانن وەربگریت، مانەوە مافی نەرویج لە ئەگەر ئەوان
.تواناییەکانت و شارەزایی بە سەبارەت دەبێت زانیاریی بە پێویستیان

I registreringen vil du få spørsmål om بە سەبارەت دەکرێت لێ پرسیارت تۆمارکردنەکەدا لە
språkene du kan دەیانزانیت زمانانەی ئەو
skolegang قوتابخانە خوێندنی
arbeidserfaring کار شارهزایی

hvilke aktiviteter du har pleid å gjøre دەتکردن چاالکییانەی و بەشداریی ئەو
interessene dine ئارەزووەکانت

ønskene dine om utdanning og arbeid کاردا و خوێندن بواری لە حەزەکانت

Selv om du ikke har gått på skole eller 
har arbeidet, er det viktig at du 
registrerer deg. De som skal veilede deg 
må vite hva du kan og hva du liker å 
gjøre for å hjelpe deg med å legge en 
plan for opplæring, utdanning og arbeid.

 هیشتا نەکردووە، کارت قەت یان نەخوێندووە قوتابخانەشت ئەگەر تەنانەت
 پێویستیان دەکەن ڕێنماییت کە ئەوانەی. بکەیت تۆمار خۆت گرنگە هەر

 بتوانن ئەوەی بۆ چییە، لە حەزت و بکەیت چی دەتوانیت بزانن بەوەیە
.کارکردن و خوێندن فێرکردن، بۆ دابنێن بۆ پالنێکت

Fordeler ved å registrere seg خۆتۆمارکردن باشییەکانی

Bedre tilbud om opplæring og utdanning خوێندندا و فێرکردن بواری لە باشتر دەرفەتی
Opplysningene du registrerer skal brukes 
til å gi deg et best mulig tilbud om 
opplæring og utdanning. Hvis du har 
utdanning fra før, kan du søke om å få 
utdanningen godkjent slik at du kan 
bruke den i Norge. 

 باشترین کە دەهێنرێت بەکار ئەوە بۆ دەکەیت تۆماریان زانیارییانەی ئەو
 خوێندنت پێشتر ئەگەر. خوێندندا و فێرکردن بواری لە بدرێت پێ دەرفەتت

 بڕوانامەکەت بکەیت داوا و بکەیت پێشکەش داخوازیینامە دەتوانیت هەیە،
.بهێنیت بەکاری نەرویج لە بتوانیت تا بدرێت پێ ڕەسمییەتی

Bedre veiledning om arbeid og 
aktiviteter i Norge نەرویج لە چاالکیی و بەشداریی و کارکردن بە سەبارەت باشتر ڕێنمایی

Opplysninger om din arbeidserfaring, 
hvilke aktiviteter du har gjort og hva du 
liker å gjøre, er viktig for dem som skal gi 
deg veiledning om arbeid og aktiviteter i 
Norge. De kan bruke opplysningene til å 
tilpasse veiledningen til dine behov. 

 چاالکییانەی و بەشداریی ئەو کاردا، لە شارەزاییەکانت بە سەبارەت زانیاریی
 ئەو بۆ گرنگن هەموو هەیە، ئارەزوویەکت و حەز چی وە هەتبوون،
 و بەشداریی و کارکردن بواری بکەلە ڕینماییت بڕیارە کە کەسانەی
 گونجاندنی بۆ دەهێنن بەکار زانیارییەکان ئەوان. نەرویج لە چاالکییدا

.تۆدا پێویستییەکانی لەگەڵ ڕێنماییەکانیان
Dette er dine rettigheter هەتن تۆ کە مافانەیە ئەو ئەمە
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bruke den i Norge. 

 باشترین کە دەهێنرێت بەکار ئەوە بۆ دەکەیت تۆماریان زانیارییانەی ئەو
 خوێندنت پێشتر ئەگەر. خوێندندا و فێرکردن بواری لە بدرێت پێ دەرفەتت

 بڕوانامەکەت بکەیت داوا و بکەیت پێشکەش داخوازیینامە دەتوانیت هەیە،
.بهێنیت بەکاری نەرویج لە بتوانیت تا بدرێت پێ ڕەسمییەتی

Bedre veiledning om arbeid og 
aktiviteter i Norge نەرویج لە چاالکیی و بەشداریی و کارکردن بە سەبارەت باشتر ڕێنمایی

Opplysninger om din arbeidserfaring, 
hvilke aktiviteter du har gjort og hva du 
liker å gjøre, er viktig for dem som skal gi 
deg veiledning om arbeid og aktiviteter i 
Norge. De kan bruke opplysningene til å 
tilpasse veiledningen til dine behov. 

 چاالکییانەی و بەشداریی ئەو کاردا، لە شارەزاییەکانت بە سەبارەت زانیاریی
 ئەو بۆ گرنگن هەموو هەیە، ئارەزوویەکت و حەز چی وە هەتبوون،
 و بەشداریی و کارکردن بواری بکەلە ڕینماییت بڕیارە کە کەسانەی
 گونجاندنی بۆ دەهێنن بەکار زانیارییەکان ئەوان. نەرویج لە چاالکییدا

.تۆدا پێویستییەکانی لەگەڵ ڕێنماییەکانیان
Dette er dine rettigheter هەتن تۆ کە مافانەیە ئەو ئەمە

nb Relatert til endring #Ny oversetting
Hvorfor bør du registrere kompetansen 
din? بکەیت؟ تۆمار خۆت شارەزاییەکانی و توانایی باشە چی بۆ

Norge har flere offentlige kontorer som 
jobber med å veilede personer om 
opplæring, utdanning og arbeid. De 
trenger informasjon om din kompetanse 
for å kunne veilede deg, hvis du får 
oppholdstillatelse i Norge.

 لەسەر کار کە هەیە حکومیی بەڕێوەبەرایەتیی و دەزگا چەندین نەرویج لە
 ئەوەی بۆ. کاردا و خوێندن فێرکردن، بوارەکانی لە دەکەن ڕێنماییکردن

 بکەن، ڕێنماییت بتوانن وەربگریت، مانەوە مافی نەرویج لە ئەگەر ئەوان
.تواناییەکانت و شارەزایی بە سەبارەت دەبێت زانیاریی بە پێویستیان

I registreringen vil du få spørsmål om بە سەبارەت دەکرێت لێ پرسیارت تۆمارکردنەکەدا لە
språkene du kan دەیانزانیت زمانانەی ئەو
skolegang قوتابخانە خوێندنی
arbeidserfaring کار شارهزایی

hvilke aktiviteter du har pleid å gjøre دەتکردن چاالکییانەی و بەشداریی ئەو
interessene dine ئارەزووەکانت

ønskene dine om utdanning og arbeid کاردا و خوێندن بواری لە حەزەکانت

Selv om du ikke har gått på skole eller 
har arbeidet, er det viktig at du 
registrerer deg. De som skal veilede deg 
må vite hva du kan og hva du liker å 
gjøre for å hjelpe deg med å legge en 
plan for opplæring, utdanning og arbeid.

 هیشتا نەکردووە، کارت قەت یان نەخوێندووە قوتابخانەشت ئەگەر تەنانەت
 پێویستیان دەکەن ڕێنماییت کە ئەوانەی. بکەیت تۆمار خۆت گرنگە هەر

 بتوانن ئەوەی بۆ چییە، لە حەزت و بکەیت چی دەتوانیت بزانن بەوەیە
.کارکردن و خوێندن فێرکردن، بۆ دابنێن بۆ پالنێکت

Fordeler ved å registrere seg خۆتۆمارکردن باشییەکانی

Bedre tilbud om opplæring og utdanning خوێندندا و فێرکردن بواری لە باشتر دەرفەتی
Opplysningene du registrerer skal brukes 
til å gi deg et best mulig tilbud om 
opplæring og utdanning. Hvis du har 
utdanning fra før, kan du søke om å få 
utdanningen godkjent slik at du kan 
bruke den i Norge. 

 باشترین کە دەهێنرێت بەکار ئەوە بۆ دەکەیت تۆماریان زانیارییانەی ئەو
 خوێندنت پێشتر ئەگەر. خوێندندا و فێرکردن بواری لە بدرێت پێ دەرفەتت

 بڕوانامەکەت بکەیت داوا و بکەیت پێشکەش داخوازیینامە دەتوانیت هەیە،
.بهێنیت بەکاری نەرویج لە بتوانیت تا بدرێت پێ ڕەسمییەتی

Bedre veiledning om arbeid og 
aktiviteter i Norge نەرویج لە چاالکیی و بەشداریی و کارکردن بە سەبارەت باشتر ڕێنمایی

Opplysninger om din arbeidserfaring, 
hvilke aktiviteter du har gjort og hva du 
liker å gjøre, er viktig for dem som skal gi 
deg veiledning om arbeid og aktiviteter i 
Norge. De kan bruke opplysningene til å 
tilpasse veiledningen til dine behov. 

 چاالکییانەی و بەشداریی ئەو کاردا، لە شارەزاییەکانت بە سەبارەت زانیاریی
 ئەو بۆ گرنگن هەموو هەیە، ئارەزوویەکت و حەز چی وە هەتبوون،
 و بەشداریی و کارکردن بواری بکەلە ڕینماییت بڕیارە کە کەسانەی
 گونجاندنی بۆ دەهێنن بەکار زانیارییەکان ئەوان. نەرویج لە چاالکییدا

.تۆدا پێویستییەکانی لەگەڵ ڕێنماییەکانیان
Dette er dine rettigheter هەتن تۆ کە مافانەیە ئەو ئەمە

nb Relatert til endring #Ny oversetting
Hvorfor bør du registrere kompetansen 
din? بکەیت؟ تۆمار خۆت شارەزاییەکانی و توانایی باشە چی بۆ

Norge har flere offentlige kontorer som 
jobber med å veilede personer om 
opplæring, utdanning og arbeid. De 
trenger informasjon om din kompetanse 
for å kunne veilede deg, hvis du får 
oppholdstillatelse i Norge.

 لەسەر کار کە هەیە حکومیی بەڕێوەبەرایەتیی و دەزگا چەندین نەرویج لە
 ئەوەی بۆ. کاردا و خوێندن فێرکردن، بوارەکانی لە دەکەن ڕێنماییکردن

 بکەن، ڕێنماییت بتوانن وەربگریت، مانەوە مافی نەرویج لە ئەگەر ئەوان
.تواناییەکانت و شارەزایی بە سەبارەت دەبێت زانیاریی بە پێویستیان

I registreringen vil du få spørsmål om بە سەبارەت دەکرێت لێ پرسیارت تۆمارکردنەکەدا لە
språkene du kan دەیانزانیت زمانانەی ئەو
skolegang قوتابخانە خوێندنی
arbeidserfaring کار شارهزایی

hvilke aktiviteter du har pleid å gjøre دەتکردن چاالکییانەی و بەشداریی ئەو
interessene dine ئارەزووەکانت

ønskene dine om utdanning og arbeid کاردا و خوێندن بواری لە حەزەکانت

Selv om du ikke har gått på skole eller 
har arbeidet, er det viktig at du 
registrerer deg. De som skal veilede deg 
må vite hva du kan og hva du liker å 
gjøre for å hjelpe deg med å legge en 
plan for opplæring, utdanning og arbeid.

 هیشتا نەکردووە، کارت قەت یان نەخوێندووە قوتابخانەشت ئەگەر تەنانەت
 پێویستیان دەکەن ڕێنماییت کە ئەوانەی. بکەیت تۆمار خۆت گرنگە هەر

 بتوانن ئەوەی بۆ چییە، لە حەزت و بکەیت چی دەتوانیت بزانن بەوەیە
.کارکردن و خوێندن فێرکردن، بۆ دابنێن بۆ پالنێکت

Fordeler ved å registrere seg خۆتۆمارکردن باشییەکانی

Bedre tilbud om opplæring og utdanning خوێندندا و فێرکردن بواری لە باشتر دەرفەتی
Opplysningene du registrerer skal brukes 
til å gi deg et best mulig tilbud om 
opplæring og utdanning. Hvis du har 
utdanning fra før, kan du søke om å få 
utdanningen godkjent slik at du kan 
bruke den i Norge. 

 باشترین کە دەهێنرێت بەکار ئەوە بۆ دەکەیت تۆماریان زانیارییانەی ئەو
 خوێندنت پێشتر ئەگەر. خوێندندا و فێرکردن بواری لە بدرێت پێ دەرفەتت

 بڕوانامەکەت بکەیت داوا و بکەیت پێشکەش داخوازیینامە دەتوانیت هەیە،
.بهێنیت بەکاری نەرویج لە بتوانیت تا بدرێت پێ ڕەسمییەتی

Bedre veiledning om arbeid og 
aktiviteter i Norge نەرویج لە چاالکیی و بەشداریی و کارکردن بە سەبارەت باشتر ڕێنمایی

Opplysninger om din arbeidserfaring, 
hvilke aktiviteter du har gjort og hva du 
liker å gjøre, er viktig for dem som skal gi 
deg veiledning om arbeid og aktiviteter i 
Norge. De kan bruke opplysningene til å 
tilpasse veiledningen til dine behov. 

 چاالکییانەی و بەشداریی ئەو کاردا، لە شارەزاییەکانت بە سەبارەت زانیاریی
 ئەو بۆ گرنگن هەموو هەیە، ئارەزوویەکت و حەز چی وە هەتبوون،
 و بەشداریی و کارکردن بواری بکەلە ڕینماییت بڕیارە کە کەسانەی
 گونجاندنی بۆ دەهێنن بەکار زانیارییەکان ئەوان. نەرویج لە چاالکییدا

.تۆدا پێویستییەکانی لەگەڵ ڕێنماییەکانیان
Dette er dine rettigheter هەتن تۆ کە مافانەیە ئەو ئەمە

nb Relatert til endring #Ny oversetting
Hvorfor bør du registrere kompetansen 
din? بکەیت؟ تۆمار خۆت شارەزاییەکانی و توانایی باشە چی بۆ

Norge har flere offentlige kontorer som 
jobber med å veilede personer om 
opplæring, utdanning og arbeid. De 
trenger informasjon om din kompetanse 
for å kunne veilede deg, hvis du får 
oppholdstillatelse i Norge.

 لەسەر کار کە هەیە حکومیی بەڕێوەبەرایەتیی و دەزگا چەندین نەرویج لە
 ئەوەی بۆ. کاردا و خوێندن فێرکردن، بوارەکانی لە دەکەن ڕێنماییکردن

 بکەن، ڕێنماییت بتوانن وەربگریت، مانەوە مافی نەرویج لە ئەگەر ئەوان
.تواناییەکانت و شارەزایی بە سەبارەت دەبێت زانیاریی بە پێویستیان

I registreringen vil du få spørsmål om بە سەبارەت دەکرێت لێ پرسیارت تۆمارکردنەکەدا لە
språkene du kan دەیانزانیت زمانانەی ئەو
skolegang قوتابخانە خوێندنی
arbeidserfaring کار شارهزایی

hvilke aktiviteter du har pleid å gjøre دەتکردن چاالکییانەی و بەشداریی ئەو
interessene dine ئارەزووەکانت

ønskene dine om utdanning og arbeid کاردا و خوێندن بواری لە حەزەکانت

Selv om du ikke har gått på skole eller 
har arbeidet, er det viktig at du 
registrerer deg. De som skal veilede deg 
må vite hva du kan og hva du liker å 
gjøre for å hjelpe deg med å legge en 
plan for opplæring, utdanning og arbeid.

 هیشتا نەکردووە، کارت قەت یان نەخوێندووە قوتابخانەشت ئەگەر تەنانەت
 پێویستیان دەکەن ڕێنماییت کە ئەوانەی. بکەیت تۆمار خۆت گرنگە هەر

 بتوانن ئەوەی بۆ چییە، لە حەزت و بکەیت چی دەتوانیت بزانن بەوەیە
.کارکردن و خوێندن فێرکردن، بۆ دابنێن بۆ پالنێکت

Fordeler ved å registrere seg خۆتۆمارکردن باشییەکانی

Bedre tilbud om opplæring og utdanning خوێندندا و فێرکردن بواری لە باشتر دەرفەتی
Opplysningene du registrerer skal brukes 
til å gi deg et best mulig tilbud om 
opplæring og utdanning. Hvis du har 
utdanning fra før, kan du søke om å få 
utdanningen godkjent slik at du kan 
bruke den i Norge. 

 باشترین کە دەهێنرێت بەکار ئەوە بۆ دەکەیت تۆماریان زانیارییانەی ئەو
 خوێندنت پێشتر ئەگەر. خوێندندا و فێرکردن بواری لە بدرێت پێ دەرفەتت

 بڕوانامەکەت بکەیت داوا و بکەیت پێشکەش داخوازیینامە دەتوانیت هەیە،
.بهێنیت بەکاری نەرویج لە بتوانیت تا بدرێت پێ ڕەسمییەتی

Bedre veiledning om arbeid og 
aktiviteter i Norge نەرویج لە چاالکیی و بەشداریی و کارکردن بە سەبارەت باشتر ڕێنمایی

Opplysninger om din arbeidserfaring, 
hvilke aktiviteter du har gjort og hva du 
liker å gjøre, er viktig for dem som skal gi 
deg veiledning om arbeid og aktiviteter i 
Norge. De kan bruke opplysningene til å 
tilpasse veiledningen til dine behov. 

 چاالکییانەی و بەشداریی ئەو کاردا، لە شارەزاییەکانت بە سەبارەت زانیاریی
 ئەو بۆ گرنگن هەموو هەیە، ئارەزوویەکت و حەز چی وە هەتبوون،
 و بەشداریی و کارکردن بواری بکەلە ڕینماییت بڕیارە کە کەسانەی
 گونجاندنی بۆ دەهێنن بەکار زانیارییەکان ئەوان. نەرویج لە چاالکییدا

.تۆدا پێویستییەکانی لەگەڵ ڕێنماییەکانیان
Dette er dine rettigheter هەتن تۆ کە مافانەیە ئەو ئەمە

nb Relatert til endring #Ny oversetting
Hvorfor bør du registrere kompetansen 
din? بکەیت؟ تۆمار خۆت شارەزاییەکانی و توانایی باشە چی بۆ

Norge har flere offentlige kontorer som 
jobber med å veilede personer om 
opplæring, utdanning og arbeid. De 
trenger informasjon om din kompetanse 
for å kunne veilede deg, hvis du får 
oppholdstillatelse i Norge.

 لەسەر کار کە هەیە حکومیی بەڕێوەبەرایەتیی و دەزگا چەندین نەرویج لە
 ئەوەی بۆ. کاردا و خوێندن فێرکردن، بوارەکانی لە دەکەن ڕێنماییکردن

 بکەن، ڕێنماییت بتوانن وەربگریت، مانەوە مافی نەرویج لە ئەگەر ئەوان
.تواناییەکانت و شارەزایی بە سەبارەت دەبێت زانیاریی بە پێویستیان

I registreringen vil du få spørsmål om بە سەبارەت دەکرێت لێ پرسیارت تۆمارکردنەکەدا لە
språkene du kan دەیانزانیت زمانانەی ئەو
skolegang قوتابخانە خوێندنی
arbeidserfaring کار شارهزایی

hvilke aktiviteter du har pleid å gjøre دەتکردن چاالکییانەی و بەشداریی ئەو
interessene dine ئارەزووەکانت

ønskene dine om utdanning og arbeid کاردا و خوێندن بواری لە حەزەکانت

Selv om du ikke har gått på skole eller 
har arbeidet, er det viktig at du 
registrerer deg. De som skal veilede deg 
må vite hva du kan og hva du liker å 
gjøre for å hjelpe deg med å legge en 
plan for opplæring, utdanning og arbeid.

 هیشتا نەکردووە، کارت قەت یان نەخوێندووە قوتابخانەشت ئەگەر تەنانەت
 پێویستیان دەکەن ڕێنماییت کە ئەوانەی. بکەیت تۆمار خۆت گرنگە هەر

 بتوانن ئەوەی بۆ چییە، لە حەزت و بکەیت چی دەتوانیت بزانن بەوەیە
.کارکردن و خوێندن فێرکردن، بۆ دابنێن بۆ پالنێکت

Fordeler ved å registrere seg خۆتۆمارکردن باشییەکانی

Bedre tilbud om opplæring og utdanning خوێندندا و فێرکردن بواری لە باشتر دەرفەتی
Opplysningene du registrerer skal brukes 
til å gi deg et best mulig tilbud om 
opplæring og utdanning. Hvis du har 
utdanning fra før, kan du søke om å få 
utdanningen godkjent slik at du kan 
bruke den i Norge. 

 باشترین کە دەهێنرێت بەکار ئەوە بۆ دەکەیت تۆماریان زانیارییانەی ئەو
 خوێندنت پێشتر ئەگەر. خوێندندا و فێرکردن بواری لە بدرێت پێ دەرفەتت

 بڕوانامەکەت بکەیت داوا و بکەیت پێشکەش داخوازیینامە دەتوانیت هەیە،
.بهێنیت بەکاری نەرویج لە بتوانیت تا بدرێت پێ ڕەسمییەتی

Bedre veiledning om arbeid og 
aktiviteter i Norge نەرویج لە چاالکیی و بەشداریی و کارکردن بە سەبارەت باشتر ڕێنمایی

Opplysninger om din arbeidserfaring, 
hvilke aktiviteter du har gjort og hva du 
liker å gjøre, er viktig for dem som skal gi 
deg veiledning om arbeid og aktiviteter i 
Norge. De kan bruke opplysningene til å 
tilpasse veiledningen til dine behov. 

 چاالکییانەی و بەشداریی ئەو کاردا، لە شارەزاییەکانت بە سەبارەت زانیاریی
 ئەو بۆ گرنگن هەموو هەیە، ئارەزوویەکت و حەز چی وە هەتبوون،
 و بەشداریی و کارکردن بواری بکەلە ڕینماییت بڕیارە کە کەسانەی
 گونجاندنی بۆ دەهێنن بەکار زانیارییەکان ئەوان. نەرویج لە چاالکییدا

.تۆدا پێویستییەکانی لەگەڵ ڕێنماییەکانیان
Dette er dine rettigheter هەتن تۆ کە مافانەیە ئەو ئەمە

nb Relatert til endring #Ny oversetting
Hvorfor bør du registrere kompetansen 
din? بکەیت؟ تۆمار خۆت شارەزاییەکانی و توانایی باشە چی بۆ

Norge har flere offentlige kontorer som 
jobber med å veilede personer om 
opplæring, utdanning og arbeid. De 
trenger informasjon om din kompetanse 
for å kunne veilede deg, hvis du får 
oppholdstillatelse i Norge.

 لەسەر کار کە هەیە حکومیی بەڕێوەبەرایەتیی و دەزگا چەندین نەرویج لە
 ئەوەی بۆ. کاردا و خوێندن فێرکردن، بوارەکانی لە دەکەن ڕێنماییکردن

 بکەن، ڕێنماییت بتوانن وەربگریت، مانەوە مافی نەرویج لە ئەگەر ئەوان
.تواناییەکانت و شارەزایی بە سەبارەت دەبێت زانیاریی بە پێویستیان

I registreringen vil du få spørsmål om بە سەبارەت دەکرێت لێ پرسیارت تۆمارکردنەکەدا لە
språkene du kan دەیانزانیت زمانانەی ئەو
skolegang قوتابخانە خوێندنی
arbeidserfaring کار شارهزایی

hvilke aktiviteter du har pleid å gjøre دەتکردن چاالکییانەی و بەشداریی ئەو
interessene dine ئارەزووەکانت

ønskene dine om utdanning og arbeid کاردا و خوێندن بواری لە حەزەکانت

Selv om du ikke har gått på skole eller 
har arbeidet, er det viktig at du 
registrerer deg. De som skal veilede deg 
må vite hva du kan og hva du liker å 
gjøre for å hjelpe deg med å legge en 
plan for opplæring, utdanning og arbeid.

 هیشتا نەکردووە، کارت قەت یان نەخوێندووە قوتابخانەشت ئەگەر تەنانەت
 پێویستیان دەکەن ڕێنماییت کە ئەوانەی. بکەیت تۆمار خۆت گرنگە هەر

 بتوانن ئەوەی بۆ چییە، لە حەزت و بکەیت چی دەتوانیت بزانن بەوەیە
.کارکردن و خوێندن فێرکردن، بۆ دابنێن بۆ پالنێکت

Fordeler ved å registrere seg خۆتۆمارکردن باشییەکانی

Bedre tilbud om opplæring og utdanning خوێندندا و فێرکردن بواری لە باشتر دەرفەتی
Opplysningene du registrerer skal brukes 
til å gi deg et best mulig tilbud om 
opplæring og utdanning. Hvis du har 
utdanning fra før, kan du søke om å få 
utdanningen godkjent slik at du kan 
bruke den i Norge. 

 باشترین کە دەهێنرێت بەکار ئەوە بۆ دەکەیت تۆماریان زانیارییانەی ئەو
 خوێندنت پێشتر ئەگەر. خوێندندا و فێرکردن بواری لە بدرێت پێ دەرفەتت

 بڕوانامەکەت بکەیت داوا و بکەیت پێشکەش داخوازیینامە دەتوانیت هەیە،
.بهێنیت بەکاری نەرویج لە بتوانیت تا بدرێت پێ ڕەسمییەتی

Bedre veiledning om arbeid og 
aktiviteter i Norge نەرویج لە چاالکیی و بەشداریی و کارکردن بە سەبارەت باشتر ڕێنمایی

Opplysninger om din arbeidserfaring, 
hvilke aktiviteter du har gjort og hva du 
liker å gjøre, er viktig for dem som skal gi 
deg veiledning om arbeid og aktiviteter i 
Norge. De kan bruke opplysningene til å 
tilpasse veiledningen til dine behov. 

 چاالکییانەی و بەشداریی ئەو کاردا، لە شارەزاییەکانت بە سەبارەت زانیاریی
 ئەو بۆ گرنگن هەموو هەیە، ئارەزوویەکت و حەز چی وە هەتبوون،
 و بەشداریی و کارکردن بواری بکەلە ڕینماییت بڕیارە کە کەسانەی
 گونجاندنی بۆ دەهێنن بەکار زانیارییەکان ئەوان. نەرویج لە چاالکییدا

.تۆدا پێویستییەکانی لەگەڵ ڕێنماییەکانیان
Dette er dine rettigheter هەتن تۆ کە مافانەیە ئەو ئەمە

nb Relatert til endring #Ny oversetting
Hvorfor bør du registrere kompetansen 
din? بکەیت؟ تۆمار خۆت شارەزاییەکانی و توانایی باشە چی بۆ

Norge har flere offentlige kontorer som 
jobber med å veilede personer om 
opplæring, utdanning og arbeid. De 
trenger informasjon om din kompetanse 
for å kunne veilede deg, hvis du får 
oppholdstillatelse i Norge.

 لەسەر کار کە هەیە حکومیی بەڕێوەبەرایەتیی و دەزگا چەندین نەرویج لە
 ئەوەی بۆ. کاردا و خوێندن فێرکردن، بوارەکانی لە دەکەن ڕێنماییکردن

 بکەن، ڕێنماییت بتوانن وەربگریت، مانەوە مافی نەرویج لە ئەگەر ئەوان
.تواناییەکانت و شارەزایی بە سەبارەت دەبێت زانیاریی بە پێویستیان

I registreringen vil du få spørsmål om بە سەبارەت دەکرێت لێ پرسیارت تۆمارکردنەکەدا لە
språkene du kan دەیانزانیت زمانانەی ئەو
skolegang قوتابخانە خوێندنی
arbeidserfaring کار شارهزایی

hvilke aktiviteter du har pleid å gjøre دەتکردن چاالکییانەی و بەشداریی ئەو
interessene dine ئارەزووەکانت

ønskene dine om utdanning og arbeid کاردا و خوێندن بواری لە حەزەکانت

Selv om du ikke har gått på skole eller 
har arbeidet, er det viktig at du 
registrerer deg. De som skal veilede deg 
må vite hva du kan og hva du liker å 
gjøre for å hjelpe deg med å legge en 
plan for opplæring, utdanning og arbeid.

 هیشتا نەکردووە، کارت قەت یان نەخوێندووە قوتابخانەشت ئەگەر تەنانەت
 پێویستیان دەکەن ڕێنماییت کە ئەوانەی. بکەیت تۆمار خۆت گرنگە هەر

 بتوانن ئەوەی بۆ چییە، لە حەزت و بکەیت چی دەتوانیت بزانن بەوەیە
.کارکردن و خوێندن فێرکردن، بۆ دابنێن بۆ پالنێکت

Fordeler ved å registrere seg خۆتۆمارکردن باشییەکانی

Bedre tilbud om opplæring og utdanning خوێندندا و فێرکردن بواری لە باشتر دەرفەتی
Opplysningene du registrerer skal brukes 
til å gi deg et best mulig tilbud om 
opplæring og utdanning. Hvis du har 
utdanning fra før, kan du søke om å få 
utdanningen godkjent slik at du kan 
bruke den i Norge. 

 باشترین کە دەهێنرێت بەکار ئەوە بۆ دەکەیت تۆماریان زانیارییانەی ئەو
 خوێندنت پێشتر ئەگەر. خوێندندا و فێرکردن بواری لە بدرێت پێ دەرفەتت

 بڕوانامەکەت بکەیت داوا و بکەیت پێشکەش داخوازیینامە دەتوانیت هەیە،
.بهێنیت بەکاری نەرویج لە بتوانیت تا بدرێت پێ ڕەسمییەتی

Bedre veiledning om arbeid og 
aktiviteter i Norge نەرویج لە چاالکیی و بەشداریی و کارکردن بە سەبارەت باشتر ڕێنمایی

Opplysninger om din arbeidserfaring, 
hvilke aktiviteter du har gjort og hva du 
liker å gjøre, er viktig for dem som skal gi 
deg veiledning om arbeid og aktiviteter i 
Norge. De kan bruke opplysningene til å 
tilpasse veiledningen til dine behov. 

 چاالکییانەی و بەشداریی ئەو کاردا، لە شارەزاییەکانت بە سەبارەت زانیاریی
 ئەو بۆ گرنگن هەموو هەیە، ئارەزوویەکت و حەز چی وە هەتبوون،
 و بەشداریی و کارکردن بواری بکەلە ڕینماییت بڕیارە کە کەسانەی
 گونجاندنی بۆ دەهێنن بەکار زانیارییەکان ئەوان. نەرویج لە چاالکییدا

.تۆدا پێویستییەکانی لەگەڵ ڕێنماییەکانیان
Dette er dine rettigheter هەتن تۆ کە مافانەیە ئەو ئەمە



nb Relatert til endring #Ny oversetting
Hvorfor bør du registrere kompetansen 
din? بکەیت؟ تۆمار خۆت شارەزاییەکانی و توانایی باشە چی بۆ

Norge har flere offentlige kontorer som 
jobber med å veilede personer om 
opplæring, utdanning og arbeid. De 
trenger informasjon om din kompetanse 
for å kunne veilede deg, hvis du får 
oppholdstillatelse i Norge.

 لەسەر کار کە هەیە حکومیی بەڕێوەبەرایەتیی و دەزگا چەندین نەرویج لە
 ئەوەی بۆ. کاردا و خوێندن فێرکردن، بوارەکانی لە دەکەن ڕێنماییکردن

 بکەن، ڕێنماییت بتوانن وەربگریت، مانەوە مافی نەرویج لە ئەگەر ئەوان
.تواناییەکانت و شارەزایی بە سەبارەت دەبێت زانیاریی بە پێویستیان

I registreringen vil du få spørsmål om بە سەبارەت دەکرێت لێ پرسیارت تۆمارکردنەکەدا لە
språkene du kan دەیانزانیت زمانانەی ئەو
skolegang قوتابخانە خوێندنی
arbeidserfaring کار شارهزایی

hvilke aktiviteter du har pleid å gjøre دەتکردن چاالکییانەی و بەشداریی ئەو
interessene dine ئارەزووەکانت

ønskene dine om utdanning og arbeid کاردا و خوێندن بواری لە حەزەکانت

Selv om du ikke har gått på skole eller 
har arbeidet, er det viktig at du 
registrerer deg. De som skal veilede deg 
må vite hva du kan og hva du liker å 
gjøre for å hjelpe deg med å legge en 
plan for opplæring, utdanning og arbeid.

 هیشتا نەکردووە، کارت قەت یان نەخوێندووە قوتابخانەشت ئەگەر تەنانەت
 پێویستیان دەکەن ڕێنماییت کە ئەوانەی. بکەیت تۆمار خۆت گرنگە هەر

 بتوانن ئەوەی بۆ چییە، لە حەزت و بکەیت چی دەتوانیت بزانن بەوەیە
.کارکردن و خوێندن فێرکردن، بۆ دابنێن بۆ پالنێکت

Fordeler ved å registrere seg خۆتۆمارکردن باشییەکانی

Bedre tilbud om opplæring og utdanning خوێندندا و فێرکردن بواری لە باشتر دەرفەتی
Opplysningene du registrerer skal brukes 
til å gi deg et best mulig tilbud om 
opplæring og utdanning. Hvis du har 
utdanning fra før, kan du søke om å få 
utdanningen godkjent slik at du kan 
bruke den i Norge. 

 باشترین کە دەهێنرێت بەکار ئەوە بۆ دەکەیت تۆماریان زانیارییانەی ئەو
 خوێندنت پێشتر ئەگەر. خوێندندا و فێرکردن بواری لە بدرێت پێ دەرفەتت

 بڕوانامەکەت بکەیت داوا و بکەیت پێشکەش داخوازیینامە دەتوانیت هەیە،
.بهێنیت بەکاری نەرویج لە بتوانیت تا بدرێت پێ ڕەسمییەتی

Bedre veiledning om arbeid og 
aktiviteter i Norge نەرویج لە چاالکیی و بەشداریی و کارکردن بە سەبارەت باشتر ڕێنمایی

Opplysninger om din arbeidserfaring, 
hvilke aktiviteter du har gjort og hva du 
liker å gjøre, er viktig for dem som skal gi 
deg veiledning om arbeid og aktiviteter i 
Norge. De kan bruke opplysningene til å 
tilpasse veiledningen til dine behov. 

 چاالکییانەی و بەشداریی ئەو کاردا، لە شارەزاییەکانت بە سەبارەت زانیاریی
 ئەو بۆ گرنگن هەموو هەیە، ئارەزوویەکت و حەز چی وە هەتبوون،
 و بەشداریی و کارکردن بواری بکەلە ڕینماییت بڕیارە کە کەسانەی
 گونجاندنی بۆ دەهێنن بەکار زانیارییەکان ئەوان. نەرویج لە چاالکییدا

.تۆدا پێویستییەکانی لەگەڵ ڕێنماییەکانیان
Dette er dine rettigheter هەتن تۆ کە مافانەیە ئەو ئەمە
Du har rett til å se opplysningene som 
blir registrert. Du kan kreve at 
opplysninger som er feil blir rettet ved å 
ta kontakt med Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) på 
følgende e-postadresse: post@imdi.no. 

 هەر. بیانبینیت دەکرێن تۆمار تۆ بە سەبارەت زانیارییانەی ئەو هەیە مافت تۆ
 لەڕێگەی. بکرێتەوە ڕاست بکەیت داوا دەتوانیت بێت، هەڵە زانیارییەک

 هەمەچەشنەییەوە و ئاوێتەکردن گشتیی بەڕێوەبەرایەتیی بە پەیوەندییکردن
(IMDi)، ئیمەیڵەوە ئەم لەڕێگەی :(post@imdi.no).

Opplysningene vil ikke deles med andre 
enn de som skal veilede deg om 
opplæring, utdanning og arbeid. 
Opplysningene vil ikke bli brukt i 
behandlingen av din søknad om 
beskyttelse (asyl).

 لەوانەی جگە ناکرێت بەش تردا تەرەفێکی و کەس هیچ لەگەڵ زانیارییەکان
 لە زانیارییەکان. کارکردن و خوێندن فێرکردن، بە سەبارەت دەدەنێ ڕێنماییت

 بەکار (پەناهەندەیی داوای) پەنادانەکەتدا داخوازیینامەی مامەڵەکردنی
.ناهێنرێن

Slik registrerer du din kompetanse دەکەیت تۆمار شارەزاییەکانت و توانایی جۆرە بەم

For å registrere deg trenger du DUF-
nummeret ditt og en kode. Koden får du 
fra en som jobber på mottaket du bor 
på. Du trenger også en smarttelefon, 
nettbrett eller datamaskin med tilgang til 
internett. Ta kontakt med mottaket hvis 
du ikke har smarttelefon, nettbrett eller 
datamaskin du kan bruke for å registrere 
deg. 

 و (DUF) دوف ژمارەی بە پێویستت بکەیت، تۆمار خۆت بتوانیت ئەوەی بۆ
 کامپە لەو کە وەردەگریت کارمەندانە لەو یەکێک لە کۆدەکە. دەبێت کۆدێک

 زیرەک مۆبایلی تەلەفۆنێکی بە پێویستت هەروەها. دەژیت لێی کە دەکەن کار
 ئەگەر. هەبێت ئینتەرنێتی پەیوەستی کە دەبێت کۆمپیوتەرێک یان تابلێت یان

 بکەیت، تۆمار خۆت تا نییە کۆمپیوتەرت یان تابلێت یان زیرەک مۆبایلی
.بدەن یارمەتییت تا کامپەکەوە کارمەندانی بە بکە پەیوەندیی

Det tar omtrent 30 minutter å registrere 
seg. 
1. Innlogging چوونەژوورەوە .١

Gå inn på nettsiden www.imdi.no/selvreg (www.imdi.no/selvreg) سایتی بۆ بڕۆ

Velg det språket du ønsker å svare på. .بهێنیت بەکاری وەاڵمدانەوەدا لە دەتەوێت کە هەڵبژێرە زمانە ئەو

Du vil nå få informasjon om 
registreringen. Når du har lest 
informasjonen trykker du «Gå videre».

 ئەوەی دوای. تۆمارکردنەکە بە سەبارەت دەدرێتێ زانیارییت ئێستا
.بکە« بە بەردهوام» لەسەر کلیک دەخوێنیتەوە، زانیارییەکان

Skriv inn DUF-nummeret ditt og koden 
du har fått, og trykk «Logg inn i 
skjemaet»

 ئەوە دوای وەرتگرتووە، کە ژوورەوە بکەرە کۆدە ئەو و دوفەکەت ژمارەی
بکە« فۆرمەکە ناو بۆ ژوورەوە بچۆرە» لەسەر کیک

Etter at du har logget inn vil du se en 
samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver hvordan 
opplysningene skal brukes, hvem som 
kan se dem og dine rettigheter når det 
gjelder endring og sletting av 
opplysningene. For at du skal kunne 
registrere deg må du godta vilkårene. 

 ڕەزامەندیینامەکەدا لە. پێشت دێتە ڕەزامەندیینامەیەک ژوورەوە، دەچیتە کە
 دەهێنرێت، بەکار چۆن زانیارییەکانت ئایا کە بەوەیە سەباەت هەیە زانیاریی

 ڕەشکردنەوەی یان گۆڕین لە چین مافەکانت وە دەیانبینێت، کێ وە
 سەرەتا دەبێت بکەیت، تۆمار خۆت بتوانیت ئەوەی بۆ. زانیارییەکاندا
.بکەیت قبوڵ مەرجەکان

Trykk på den grønne knappen hvis du 
samtykker. 

 سەوزەکە دوگمە لەسەر کلیک ئەوا دەردەبڕیت، ڕەزامەندیی و قبوڵتە ئەگەر
.بکە

2. Slik ser registreringen ut شێوەیەیە بەم تۆمارکردنەکە .٢

Du har rett til å se opplysningene som 
blir registrert. Du kan kreve at 
opplysninger som er feil blir rettet ved å 
ta kontakt med Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) på 
følgende e-postadresse: post@imdi.no. 

 هەر. بیانبینیت دەکرێن تۆمار تۆ بە سەبارەت زانیارییانەی ئەو هەیە مافت تۆ
 لەڕێگەی. بکرێتەوە ڕاست بکەیت داوا دەتوانیت بێت، هەڵە زانیارییەک

 هەمەچەشنەییەوە و ئاوێتەکردن گشتیی بەڕێوەبەرایەتیی بە پەیوەندییکردن
(IMDi)، ئیمەیڵەوە ئەم لەڕێگەی :(post@imdi.no).

Opplysningene vil ikke deles med andre 
enn de som skal veilede deg om 
opplæring, utdanning og arbeid. 
Opplysningene vil ikke bli brukt i 
behandlingen av din søknad om 
beskyttelse (asyl).

 لەوانەی جگە ناکرێت بەش تردا تەرەفێکی و کەس هیچ لەگەڵ زانیارییەکان
 لە زانیارییەکان. کارکردن و خوێندن فێرکردن، بە سەبارەت دەدەنێ ڕێنماییت

 بەکار (پەناهەندەیی داوای) پەنادانەکەتدا داخوازیینامەی مامەڵەکردنی
.ناهێنرێن

Slik registrerer du din kompetanse دەکەیت تۆمار شارەزاییەکانت و توانایی جۆرە بەم

For å registrere deg trenger du DUF-
nummeret ditt og en kode. Koden får du 
fra en som jobber på mottaket du bor 
på. Du trenger også en smarttelefon, 
nettbrett eller datamaskin med tilgang til 
internett. Ta kontakt med mottaket hvis 
du ikke har smarttelefon, nettbrett eller 
datamaskin du kan bruke for å registrere 
deg. 

 و (DUF) دوف ژمارەی بە پێویستت بکەیت، تۆمار خۆت بتوانیت ئەوەی بۆ
 کامپە لەو کە وەردەگریت کارمەندانە لەو یەکێک لە کۆدەکە. دەبێت کۆدێک

 زیرەک مۆبایلی تەلەفۆنێکی بە پێویستت هەروەها. دەژیت لێی کە دەکەن کار
 ئەگەر. هەبێت ئینتەرنێتی پەیوەستی کە دەبێت کۆمپیوتەرێک یان تابلێت یان

 بکەیت، تۆمار خۆت تا نییە کۆمپیوتەرت یان تابلێت یان زیرەک مۆبایلی
.بدەن یارمەتییت تا کامپەکەوە کارمەندانی بە بکە پەیوەندیی

Det tar omtrent 30 minutter å registrere 
seg. 
1. Innlogging چوونەژوورەوە .١

Gå inn på nettsiden www.imdi.no/selvreg (www.imdi.no/selvreg) سایتی بۆ بڕۆ

Velg det språket du ønsker å svare på. .بهێنیت بەکاری وەاڵمدانەوەدا لە دەتەوێت کە هەڵبژێرە زمانە ئەو

Du vil nå få informasjon om 
registreringen. Når du har lest 
informasjonen trykker du «Gå videre».

 ئەوەی دوای. تۆمارکردنەکە بە سەبارەت دەدرێتێ زانیارییت ئێستا
.بکە« بە بەردهوام» لەسەر کلیک دەخوێنیتەوە، زانیارییەکان

Skriv inn DUF-nummeret ditt og koden 
du har fått, og trykk «Logg inn i 
skjemaet»

 ئەوە دوای وەرتگرتووە، کە ژوورەوە بکەرە کۆدە ئەو و دوفەکەت ژمارەی
بکە« فۆرمەکە ناو بۆ ژوورەوە بچۆرە» لەسەر کیک

Etter at du har logget inn vil du se en 
samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver hvordan 
opplysningene skal brukes, hvem som 
kan se dem og dine rettigheter når det 
gjelder endring og sletting av 
opplysningene. For at du skal kunne 
registrere deg må du godta vilkårene. 

 ڕەزامەندیینامەکەدا لە. پێشت دێتە ڕەزامەندیینامەیەک ژوورەوە، دەچیتە کە
 دەهێنرێت، بەکار چۆن زانیارییەکانت ئایا کە بەوەیە سەباەت هەیە زانیاریی

 ڕەشکردنەوەی یان گۆڕین لە چین مافەکانت وە دەیانبینێت، کێ وە
 سەرەتا دەبێت بکەیت، تۆمار خۆت بتوانیت ئەوەی بۆ. زانیارییەکاندا
.بکەیت قبوڵ مەرجەکان

Trykk på den grønne knappen hvis du 
samtykker. 

 سەوزەکە دوگمە لەسەر کلیک ئەوا دەردەبڕیت، ڕەزامەندیی و قبوڵتە ئەگەر
.بکە

2. Slik ser registreringen ut شێوەیەیە بەم تۆمارکردنەکە .٢

Du har rett til å se opplysningene som 
blir registrert. Du kan kreve at 
opplysninger som er feil blir rettet ved å 
ta kontakt med Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) på 
følgende e-postadresse: post@imdi.no. 

 هەر. بیانبینیت دەکرێن تۆمار تۆ بە سەبارەت زانیارییانەی ئەو هەیە مافت تۆ
 لەڕێگەی. بکرێتەوە ڕاست بکەیت داوا دەتوانیت بێت، هەڵە زانیارییەک

 هەمەچەشنەییەوە و ئاوێتەکردن گشتیی بەڕێوەبەرایەتیی بە پەیوەندییکردن
(IMDi)، ئیمەیڵەوە ئەم لەڕێگەی :(post@imdi.no).

Opplysningene vil ikke deles med andre 
enn de som skal veilede deg om 
opplæring, utdanning og arbeid. 
Opplysningene vil ikke bli brukt i 
behandlingen av din søknad om 
beskyttelse (asyl).

 لەوانەی جگە ناکرێت بەش تردا تەرەفێکی و کەس هیچ لەگەڵ زانیارییەکان
 لە زانیارییەکان. کارکردن و خوێندن فێرکردن، بە سەبارەت دەدەنێ ڕێنماییت

 بەکار (پەناهەندەیی داوای) پەنادانەکەتدا داخوازیینامەی مامەڵەکردنی
.ناهێنرێن

Slik registrerer du din kompetanse دەکەیت تۆمار شارەزاییەکانت و توانایی جۆرە بەم

For å registrere deg trenger du DUF-
nummeret ditt og en kode. Koden får du 
fra en som jobber på mottaket du bor 
på. Du trenger også en smarttelefon, 
nettbrett eller datamaskin med tilgang til 
internett. Ta kontakt med mottaket hvis 
du ikke har smarttelefon, nettbrett eller 
datamaskin du kan bruke for å registrere 
deg. 

 و (DUF) دوف ژمارەی بە پێویستت بکەیت، تۆمار خۆت بتوانیت ئەوەی بۆ
 کامپە لەو کە وەردەگریت کارمەندانە لەو یەکێک لە کۆدەکە. دەبێت کۆدێک

 زیرەک مۆبایلی تەلەفۆنێکی بە پێویستت هەروەها. دەژیت لێی کە دەکەن کار
 ئەگەر. هەبێت ئینتەرنێتی پەیوەستی کە دەبێت کۆمپیوتەرێک یان تابلێت یان

 بکەیت، تۆمار خۆت تا نییە کۆمپیوتەرت یان تابلێت یان زیرەک مۆبایلی
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 کامپە لەو کە وەردەگریت کارمەندانە لەو یەکێک لە کۆدەکە. دەبێت کۆدێک

 زیرەک مۆبایلی تەلەفۆنێکی بە پێویستت هەروەها. دەژیت لێی کە دەکەن کار
 ئەگەر. هەبێت ئینتەرنێتی پەیوەستی کە دەبێت کۆمپیوتەرێک یان تابلێت یان

 بکەیت، تۆمار خۆت تا نییە کۆمپیوتەرت یان تابلێت یان زیرەک مۆبایلی
.بدەن یارمەتییت تا کامپەکەوە کارمەندانی بە بکە پەیوەندیی

Det tar omtrent 30 minutter å registrere 
seg. 
1. Innlogging چوونەژوورەوە .١

Gå inn på nettsiden www.imdi.no/selvreg (www.imdi.no/selvreg) سایتی بۆ بڕۆ

Velg det språket du ønsker å svare på. .بهێنیت بەکاری وەاڵمدانەوەدا لە دەتەوێت کە هەڵبژێرە زمانە ئەو

Du vil nå få informasjon om 
registreringen. Når du har lest 
informasjonen trykker du «Gå videre».

 ئەوەی دوای. تۆمارکردنەکە بە سەبارەت دەدرێتێ زانیارییت ئێستا
.بکە« بە بەردهوام» لەسەر کلیک دەخوێنیتەوە، زانیارییەکان

Skriv inn DUF-nummeret ditt og koden 
du har fått, og trykk «Logg inn i 
skjemaet»

 ئەوە دوای وەرتگرتووە، کە ژوورەوە بکەرە کۆدە ئەو و دوفەکەت ژمارەی
بکە« فۆرمەکە ناو بۆ ژوورەوە بچۆرە» لەسەر کیک

Etter at du har logget inn vil du se en 
samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver hvordan 
opplysningene skal brukes, hvem som 
kan se dem og dine rettigheter når det 
gjelder endring og sletting av 
opplysningene. For at du skal kunne 
registrere deg må du godta vilkårene. 

 ڕەزامەندیینامەکەدا لە. پێشت دێتە ڕەزامەندیینامەیەک ژوورەوە، دەچیتە کە
 دەهێنرێت، بەکار چۆن زانیارییەکانت ئایا کە بەوەیە سەباەت هەیە زانیاریی

 ڕەشکردنەوەی یان گۆڕین لە چین مافەکانت وە دەیانبینێت، کێ وە
 سەرەتا دەبێت بکەیت، تۆمار خۆت بتوانیت ئەوەی بۆ. زانیارییەکاندا
.بکەیت قبوڵ مەرجەکان

Trykk på den grønne knappen hvis du 
samtykker. 

 سەوزەکە دوگمە لەسەر کلیک ئەوا دەردەبڕیت، ڕەزامەندیی و قبوڵتە ئەگەر
.بکە

2. Slik ser registreringen ut شێوەیەیە بەم تۆمارکردنەکە .٢

Du har rett til å se opplysningene som 
blir registrert. Du kan kreve at 
opplysninger som er feil blir rettet ved å 
ta kontakt med Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) på 
følgende e-postadresse: post@imdi.no. 

 هەر. بیانبینیت دەکرێن تۆمار تۆ بە سەبارەت زانیارییانەی ئەو هەیە مافت تۆ
 لەڕێگەی. بکرێتەوە ڕاست بکەیت داوا دەتوانیت بێت، هەڵە زانیارییەک

 هەمەچەشنەییەوە و ئاوێتەکردن گشتیی بەڕێوەبەرایەتیی بە پەیوەندییکردن
(IMDi)، ئیمەیڵەوە ئەم لەڕێگەی :(post@imdi.no).

Opplysningene vil ikke deles med andre 
enn de som skal veilede deg om 
opplæring, utdanning og arbeid. 
Opplysningene vil ikke bli brukt i 
behandlingen av din søknad om 
beskyttelse (asyl).

 لەوانەی جگە ناکرێت بەش تردا تەرەفێکی و کەس هیچ لەگەڵ زانیارییەکان
 لە زانیارییەکان. کارکردن و خوێندن فێرکردن، بە سەبارەت دەدەنێ ڕێنماییت

 بەکار (پەناهەندەیی داوای) پەنادانەکەتدا داخوازیینامەی مامەڵەکردنی
.ناهێنرێن

Slik registrerer du din kompetanse دەکەیت تۆمار شارەزاییەکانت و توانایی جۆرە بەم

For å registrere deg trenger du DUF-
nummeret ditt og en kode. Koden får du 
fra en som jobber på mottaket du bor 
på. Du trenger også en smarttelefon, 
nettbrett eller datamaskin med tilgang til 
internett. Ta kontakt med mottaket hvis 
du ikke har smarttelefon, nettbrett eller 
datamaskin du kan bruke for å registrere 
deg. 

 و (DUF) دوف ژمارەی بە پێویستت بکەیت، تۆمار خۆت بتوانیت ئەوەی بۆ
 کامپە لەو کە وەردەگریت کارمەندانە لەو یەکێک لە کۆدەکە. دەبێت کۆدێک

 زیرەک مۆبایلی تەلەفۆنێکی بە پێویستت هەروەها. دەژیت لێی کە دەکەن کار
 ئەگەر. هەبێت ئینتەرنێتی پەیوەستی کە دەبێت کۆمپیوتەرێک یان تابلێت یان

 بکەیت، تۆمار خۆت تا نییە کۆمپیوتەرت یان تابلێت یان زیرەک مۆبایلی
.بدەن یارمەتییت تا کامپەکەوە کارمەندانی بە بکە پەیوەندیی

Det tar omtrent 30 minutter å registrere 
seg. 
1. Innlogging چوونەژوورەوە .١

Gå inn på nettsiden www.imdi.no/selvreg (www.imdi.no/selvreg) سایتی بۆ بڕۆ

Velg det språket du ønsker å svare på. .بهێنیت بەکاری وەاڵمدانەوەدا لە دەتەوێت کە هەڵبژێرە زمانە ئەو

Du vil nå få informasjon om 
registreringen. Når du har lest 
informasjonen trykker du «Gå videre».

 ئەوەی دوای. تۆمارکردنەکە بە سەبارەت دەدرێتێ زانیارییت ئێستا
.بکە« بە بەردهوام» لەسەر کلیک دەخوێنیتەوە، زانیارییەکان

Skriv inn DUF-nummeret ditt og koden 
du har fått, og trykk «Logg inn i 
skjemaet»

 ئەوە دوای وەرتگرتووە، کە ژوورەوە بکەرە کۆدە ئەو و دوفەکەت ژمارەی
بکە« فۆرمەکە ناو بۆ ژوورەوە بچۆرە» لەسەر کیک

Etter at du har logget inn vil du se en 
samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver hvordan 
opplysningene skal brukes, hvem som 
kan se dem og dine rettigheter når det 
gjelder endring og sletting av 
opplysningene. For at du skal kunne 
registrere deg må du godta vilkårene. 

 ڕەزامەندیینامەکەدا لە. پێشت دێتە ڕەزامەندیینامەیەک ژوورەوە، دەچیتە کە
 دەهێنرێت، بەکار چۆن زانیارییەکانت ئایا کە بەوەیە سەباەت هەیە زانیاریی

 ڕەشکردنەوەی یان گۆڕین لە چین مافەکانت وە دەیانبینێت، کێ وە
 سەرەتا دەبێت بکەیت، تۆمار خۆت بتوانیت ئەوەی بۆ. زانیارییەکاندا
.بکەیت قبوڵ مەرجەکان

Trykk på den grønne knappen hvis du 
samtykker. 

 سەوزەکە دوگمە لەسەر کلیک ئەوا دەردەبڕیت، ڕەزامەندیی و قبوڵتە ئەگەر
.بکە

2. Slik ser registreringen ut شێوەیەیە بەم تۆمارکردنەکە .٢

cv.imdinett.no



Du har rett til å se opplysningene som 
blir registrert. Du kan kreve at 
opplysninger som er feil blir rettet ved å 
ta kontakt med Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) på 
følgende e-postadresse: post@imdi.no. 

 هەر. بیانبینیت دەکرێن تۆمار تۆ بە سەبارەت زانیارییانەی ئەو هەیە مافت تۆ
 لەڕێگەی. بکرێتەوە ڕاست بکەیت داوا دەتوانیت بێت، هەڵە زانیارییەک

 هەمەچەشنەییەوە و ئاوێتەکردن گشتیی بەڕێوەبەرایەتیی بە پەیوەندییکردن
(IMDi)، ئیمەیڵەوە ئەم لەڕێگەی :(post@imdi.no).

Opplysningene vil ikke deles med andre 
enn de som skal veilede deg om 
opplæring, utdanning og arbeid. 
Opplysningene vil ikke bli brukt i 
behandlingen av din søknad om 
beskyttelse (asyl).

 لەوانەی جگە ناکرێت بەش تردا تەرەفێکی و کەس هیچ لەگەڵ زانیارییەکان
 لە زانیارییەکان. کارکردن و خوێندن فێرکردن، بە سەبارەت دەدەنێ ڕێنماییت

 بەکار (پەناهەندەیی داوای) پەنادانەکەتدا داخوازیینامەی مامەڵەکردنی
.ناهێنرێن

Slik registrerer du din kompetanse دەکەیت تۆمار شارەزاییەکانت و توانایی جۆرە بەم

For å registrere deg trenger du DUF-
nummeret ditt og en kode. Koden får du 
fra en som jobber på mottaket du bor 
på. Du trenger også en smarttelefon, 
nettbrett eller datamaskin med tilgang til 
internett. Ta kontakt med mottaket hvis 
du ikke har smarttelefon, nettbrett eller 
datamaskin du kan bruke for å registrere 
deg. 

 و (DUF) دوف ژمارەی بە پێویستت بکەیت، تۆمار خۆت بتوانیت ئەوەی بۆ
 کامپە لەو کە وەردەگریت کارمەندانە لەو یەکێک لە کۆدەکە. دەبێت کۆدێک

 زیرەک مۆبایلی تەلەفۆنێکی بە پێویستت هەروەها. دەژیت لێی کە دەکەن کار
 ئەگەر. هەبێت ئینتەرنێتی پەیوەستی کە دەبێت کۆمپیوتەرێک یان تابلێت یان

 بکەیت، تۆمار خۆت تا نییە کۆمپیوتەرت یان تابلێت یان زیرەک مۆبایلی
.بدەن یارمەتییت تا کامپەکەوە کارمەندانی بە بکە پەیوەندیی

Det tar omtrent 30 minutter å registrere 
seg. 
1. Innlogging چوونەژوورەوە .١

Gå inn på nettsiden www.imdi.no/selvreg (www.imdi.no/selvreg) سایتی بۆ بڕۆ

Velg det språket du ønsker å svare på. .بهێنیت بەکاری وەاڵمدانەوەدا لە دەتەوێت کە هەڵبژێرە زمانە ئەو

Du vil nå få informasjon om 
registreringen. Når du har lest 
informasjonen trykker du «Gå videre».

 ئەوەی دوای. تۆمارکردنەکە بە سەبارەت دەدرێتێ زانیارییت ئێستا
.بکە« بە بەردهوام» لەسەر کلیک دەخوێنیتەوە، زانیارییەکان

Skriv inn DUF-nummeret ditt og koden 
du har fått, og trykk «Logg inn i 
skjemaet»

 ئەوە دوای وەرتگرتووە، کە ژوورەوە بکەرە کۆدە ئەو و دوفەکەت ژمارەی
بکە« فۆرمەکە ناو بۆ ژوورەوە بچۆرە» لەسەر کیک

Etter at du har logget inn vil du se en 
samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver hvordan 
opplysningene skal brukes, hvem som 
kan se dem og dine rettigheter når det 
gjelder endring og sletting av 
opplysningene. For at du skal kunne 
registrere deg må du godta vilkårene. 

 ڕەزامەندیینامەکەدا لە. پێشت دێتە ڕەزامەندیینامەیەک ژوورەوە، دەچیتە کە
 دەهێنرێت، بەکار چۆن زانیارییەکانت ئایا کە بەوەیە سەباەت هەیە زانیاریی

 ڕەشکردنەوەی یان گۆڕین لە چین مافەکانت وە دەیانبینێت، کێ وە
 سەرەتا دەبێت بکەیت، تۆمار خۆت بتوانیت ئەوەی بۆ. زانیارییەکاندا
.بکەیت قبوڵ مەرجەکان

Trykk på den grønne knappen hvis du 
samtykker. 

 سەوزەکە دوگمە لەسەر کلیک ئەوا دەردەبڕیت، ڕەزامەندیی و قبوڵتە ئەگەر
.بکە

2. Slik ser registreringen ut شێوەیەیە بەم تۆمارکردنەکە .٢

Du har rett til å se opplysningene som 
blir registrert. Du kan kreve at 
opplysninger som er feil blir rettet ved å 
ta kontakt med Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) på 
følgende e-postadresse: post@imdi.no. 

 هەر. بیانبینیت دەکرێن تۆمار تۆ بە سەبارەت زانیارییانەی ئەو هەیە مافت تۆ
 لەڕێگەی. بکرێتەوە ڕاست بکەیت داوا دەتوانیت بێت، هەڵە زانیارییەک

 هەمەچەشنەییەوە و ئاوێتەکردن گشتیی بەڕێوەبەرایەتیی بە پەیوەندییکردن
(IMDi)، ئیمەیڵەوە ئەم لەڕێگەی :(post@imdi.no).

Opplysningene vil ikke deles med andre 
enn de som skal veilede deg om 
opplæring, utdanning og arbeid. 
Opplysningene vil ikke bli brukt i 
behandlingen av din søknad om 
beskyttelse (asyl).

 لەوانەی جگە ناکرێت بەش تردا تەرەفێکی و کەس هیچ لەگەڵ زانیارییەکان
 لە زانیارییەکان. کارکردن و خوێندن فێرکردن، بە سەبارەت دەدەنێ ڕێنماییت

 بەکار (پەناهەندەیی داوای) پەنادانەکەتدا داخوازیینامەی مامەڵەکردنی
.ناهێنرێن

Slik registrerer du din kompetanse دەکەیت تۆمار شارەزاییەکانت و توانایی جۆرە بەم

For å registrere deg trenger du DUF-
nummeret ditt og en kode. Koden får du 
fra en som jobber på mottaket du bor 
på. Du trenger også en smarttelefon, 
nettbrett eller datamaskin med tilgang til 
internett. Ta kontakt med mottaket hvis 
du ikke har smarttelefon, nettbrett eller 
datamaskin du kan bruke for å registrere 
deg. 

 و (DUF) دوف ژمارەی بە پێویستت بکەیت، تۆمار خۆت بتوانیت ئەوەی بۆ
 کامپە لەو کە وەردەگریت کارمەندانە لەو یەکێک لە کۆدەکە. دەبێت کۆدێک

 زیرەک مۆبایلی تەلەفۆنێکی بە پێویستت هەروەها. دەژیت لێی کە دەکەن کار
 ئەگەر. هەبێت ئینتەرنێتی پەیوەستی کە دەبێت کۆمپیوتەرێک یان تابلێت یان

 بکەیت، تۆمار خۆت تا نییە کۆمپیوتەرت یان تابلێت یان زیرەک مۆبایلی
.بدەن یارمەتییت تا کامپەکەوە کارمەندانی بە بکە پەیوەندیی

Det tar omtrent 30 minutter å registrere 
seg. 
1. Innlogging چوونەژوورەوە .١

Gå inn på nettsiden www.imdi.no/selvreg (www.imdi.no/selvreg) سایتی بۆ بڕۆ

Velg det språket du ønsker å svare på. .بهێنیت بەکاری وەاڵمدانەوەدا لە دەتەوێت کە هەڵبژێرە زمانە ئەو

Du vil nå få informasjon om 
registreringen. Når du har lest 
informasjonen trykker du «Gå videre».

 ئەوەی دوای. تۆمارکردنەکە بە سەبارەت دەدرێتێ زانیارییت ئێستا
.بکە« بە بەردهوام» لەسەر کلیک دەخوێنیتەوە، زانیارییەکان

Skriv inn DUF-nummeret ditt og koden 
du har fått, og trykk «Logg inn i 
skjemaet»

 ئەوە دوای وەرتگرتووە، کە ژوورەوە بکەرە کۆدە ئەو و دوفەکەت ژمارەی
بکە« فۆرمەکە ناو بۆ ژوورەوە بچۆرە» لەسەر کیک

Etter at du har logget inn vil du se en 
samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver hvordan 
opplysningene skal brukes, hvem som 
kan se dem og dine rettigheter når det 
gjelder endring og sletting av 
opplysningene. For at du skal kunne 
registrere deg må du godta vilkårene. 

 ڕەزامەندیینامەکەدا لە. پێشت دێتە ڕەزامەندیینامەیەک ژوورەوە، دەچیتە کە
 دەهێنرێت، بەکار چۆن زانیارییەکانت ئایا کە بەوەیە سەباەت هەیە زانیاریی

 ڕەشکردنەوەی یان گۆڕین لە چین مافەکانت وە دەیانبینێت، کێ وە
 سەرەتا دەبێت بکەیت، تۆمار خۆت بتوانیت ئەوەی بۆ. زانیارییەکاندا
.بکەیت قبوڵ مەرجەکان

Trykk på den grønne knappen hvis du 
samtykker. 

 سەوزەکە دوگمە لەسەر کلیک ئەوا دەردەبڕیت، ڕەزامەندیی و قبوڵتە ئەگەر
.بکە

2. Slik ser registreringen ut شێوەیەیە بەم تۆمارکردنەکە .٢

Du har rett til å se opplysningene som 
blir registrert. Du kan kreve at 
opplysninger som er feil blir rettet ved å 
ta kontakt med Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) på 
følgende e-postadresse: post@imdi.no. 

 هەر. بیانبینیت دەکرێن تۆمار تۆ بە سەبارەت زانیارییانەی ئەو هەیە مافت تۆ
 لەڕێگەی. بکرێتەوە ڕاست بکەیت داوا دەتوانیت بێت، هەڵە زانیارییەک

 هەمەچەشنەییەوە و ئاوێتەکردن گشتیی بەڕێوەبەرایەتیی بە پەیوەندییکردن
(IMDi)، ئیمەیڵەوە ئەم لەڕێگەی :(post@imdi.no).

Opplysningene vil ikke deles med andre 
enn de som skal veilede deg om 
opplæring, utdanning og arbeid. 
Opplysningene vil ikke bli brukt i 
behandlingen av din søknad om 
beskyttelse (asyl).

 لەوانەی جگە ناکرێت بەش تردا تەرەفێکی و کەس هیچ لەگەڵ زانیارییەکان
 لە زانیارییەکان. کارکردن و خوێندن فێرکردن، بە سەبارەت دەدەنێ ڕێنماییت

 بەکار (پەناهەندەیی داوای) پەنادانەکەتدا داخوازیینامەی مامەڵەکردنی
.ناهێنرێن

Slik registrerer du din kompetanse دەکەیت تۆمار شارەزاییەکانت و توانایی جۆرە بەم

For å registrere deg trenger du DUF-
nummeret ditt og en kode. Koden får du 
fra en som jobber på mottaket du bor 
på. Du trenger også en smarttelefon, 
nettbrett eller datamaskin med tilgang til 
internett. Ta kontakt med mottaket hvis 
du ikke har smarttelefon, nettbrett eller 
datamaskin du kan bruke for å registrere 
deg. 

 و (DUF) دوف ژمارەی بە پێویستت بکەیت، تۆمار خۆت بتوانیت ئەوەی بۆ
 کامپە لەو کە وەردەگریت کارمەندانە لەو یەکێک لە کۆدەکە. دەبێت کۆدێک

 زیرەک مۆبایلی تەلەفۆنێکی بە پێویستت هەروەها. دەژیت لێی کە دەکەن کار
 ئەگەر. هەبێت ئینتەرنێتی پەیوەستی کە دەبێت کۆمپیوتەرێک یان تابلێت یان

 بکەیت، تۆمار خۆت تا نییە کۆمپیوتەرت یان تابلێت یان زیرەک مۆبایلی
.بدەن یارمەتییت تا کامپەکەوە کارمەندانی بە بکە پەیوەندیی

Det tar omtrent 30 minutter å registrere 
seg. 
1. Innlogging چوونەژوورەوە .١

Gå inn på nettsiden www.imdi.no/selvreg (www.imdi.no/selvreg) سایتی بۆ بڕۆ

Velg det språket du ønsker å svare på. .بهێنیت بەکاری وەاڵمدانەوەدا لە دەتەوێت کە هەڵبژێرە زمانە ئەو

Du vil nå få informasjon om 
registreringen. Når du har lest 
informasjonen trykker du «Gå videre».

 ئەوەی دوای. تۆمارکردنەکە بە سەبارەت دەدرێتێ زانیارییت ئێستا
.بکە« بە بەردهوام» لەسەر کلیک دەخوێنیتەوە، زانیارییەکان

Skriv inn DUF-nummeret ditt og koden 
du har fått, og trykk «Logg inn i 
skjemaet»

 ئەوە دوای وەرتگرتووە، کە ژوورەوە بکەرە کۆدە ئەو و دوفەکەت ژمارەی
بکە« فۆرمەکە ناو بۆ ژوورەوە بچۆرە» لەسەر کیک

Etter at du har logget inn vil du se en 
samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver hvordan 
opplysningene skal brukes, hvem som 
kan se dem og dine rettigheter når det 
gjelder endring og sletting av 
opplysningene. For at du skal kunne 
registrere deg må du godta vilkårene. 

 ڕەزامەندیینامەکەدا لە. پێشت دێتە ڕەزامەندیینامەیەک ژوورەوە، دەچیتە کە
 دەهێنرێت، بەکار چۆن زانیارییەکانت ئایا کە بەوەیە سەباەت هەیە زانیاریی

 ڕەشکردنەوەی یان گۆڕین لە چین مافەکانت وە دەیانبینێت، کێ وە
 سەرەتا دەبێت بکەیت، تۆمار خۆت بتوانیت ئەوەی بۆ. زانیارییەکاندا
.بکەیت قبوڵ مەرجەکان

Trykk på den grønne knappen hvis du 
samtykker. 

 سەوزەکە دوگمە لەسەر کلیک ئەوا دەردەبڕیت، ڕەزامەندیی و قبوڵتە ئەگەر
.بکە

2. Slik ser registreringen ut شێوەیەیە بەم تۆمارکردنەکە .٢
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2. Slik ser registreringen ut شێوەیەیە بەم تۆمارکردنەکە .٢

Registreringen er delt inn i syv deler: بەشەوە حەوت بە کراوە تۆماکردنەکە:

Mange av svaralternativene er generelle. 
På noen av spørsmålene, for eksempel 
spørsmål om utdanning og arbeid, er det 
derfor ikke sikkert du finner et 
svaralternativ som passer helt med dine 
erfaringer. Velg svaralternativene som 
passer best. 

 هەندێک وەاڵمی لە بۆیە. گشتگیرن دەکرێن پێشنیار وەاڵمانەی لەو زۆرێک
 هەیە بۆی کاردا، و خوێندن پرسیاری وەاڵمی لە نموونە بۆ پرسیارەکاندا، لە

 لە. بێت گونجاو شارەزاییەکانتدا و کار لەگەڵ گونجاو تەواو وەاڵمێکی
 وەاڵمە ناو گونجاوترینی کە هەڵبژێرە وەاڵمەیان ئەو وادا حاڵەتی

.پێشنیارکراوەکانە
3. Slik svarer du på spørsmålene دەدەیتەوە پرسیارەکان وەاڵمی جۆرە بەم
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du bare 
velge ett svaralternativ, andre steder kan 
du velge flere:

 هەندێک لە. هەیە جیاواز جیاواز جۆری لە پرسیار تۆمارکردنەکەدا لە
 تردا شوێنی هەندێ لە بەاڵم هەڵبژێریت، وەاڵم یەک تەنها دەتوانیت شوێندا

:هەڵبژێریت پرسیار تاکە یەک بۆ وەاڵمێک چەند دەتوانیت
På svaralternativer med rundinger kan 
du velge bare ett svaralternativ.

 لەبەردەمیاندایە، بچوک بازنەیەکی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.هەڵبژێریت وەاڵم یەک تەنها دەتوانیت

På svaralternativer med firkanter kan du 
velge flere svaralternativer.

 بچوک چوارگۆشەیەکی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.هەڵبژێریت وەاڵم یەک لە زیاتر دەتوانیت لەبەردەمیاندایە،

På svaralternativer med hvite bokser må 
du trykke på pilen for å få opp listen med 
svaralternativene.

 دەبێت لەبەردەمدایە، سپیی خانەی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.ببینیت پێشنیارکراوەکان وەاڵمە تا بکەیت تیرەکە نیشانەی لەسەر کلیک

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 
svaralternativet ved å trykke på det. 

 پێشنیارکراوەکان وەاڵمە هەموو بۆئەوەی بکە پیلەکان نیشانەی لەسەر کلیک
 لەسەر کلیکی دەبێت هەڵیبژێریت وەاڵمەکان لە وەاڵمێک ئەوەی بۆ. ببینیت
.بکەیت

Når du har svart på et spørsmål vises 
neste spørsmål automatisk. Det kan 
være forskjellige oppfølgingsspørsmål 
avhengig av hva du svarer. 

 بە خۆی داهاتوو پرسیاری دەدەیتەوە، پرسیارێک وەاڵمی ئەوەی دوای
 تر پرسیاری چەندین داهاتوو پرسیاری ڕەنگە. بەردەستت دێتە ئۆتۆماتیکیی

 ئەوە لەسەر ئەمە. پێشوو پریاری بە وەاڵمەکەت بە سەبارەت هەر بێت
.دەدەیتەوە چۆن پرسیارەکان وەاڵمی کەوتووە

Dette symbolet betyr at du ikke har svart 
på spørsmålet enda. .نەداوەتەوە پرسیارەکەت وەاڵمی هێشتا کە ئەوەیە مانای نیشانەیە ئەم

Dette symbolet betyr at du har forsøkt å 
gå videre uten å svare på spørsmålet. .داوەتەوە پرسیارەکەت وەاڵمی کە ئەوەیە مانای نیشانەیە ئەم
Dette symbolet betyr at du har svart på 
spørsmålet.
Når du har svart på alle spørsmålene i én 
del bruker du knappen «Gå videre» for å 
åpne neste del. Når du går videre lagres 
opplysningene du har registrert så langt 
automatisk.

 بۆ دەبیت، تەواو بەشێک پرسیارەکانی هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 کە. «بکە بەردەوام» لەسەر کلیک ئەوە، دوای بەشی بۆ چوون و کردنەوە
 کردوون، تۆمارت زانیارییانەی ئەو هەموو دەبیت، بەردەوم و دەکەیت کلیک
.دەبن تۆمار ئۆتۆماتیکیی بە خۆیان

4. Se registreringen på et annet språk ببینە تر زمانێکی بە تۆمارکردنەکە .٤
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Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du bare 
velge ett svaralternativ, andre steder kan 
du velge flere:

 هەندێک لە. هەیە جیاواز جیاواز جۆری لە پرسیار تۆمارکردنەکەدا لە
 تردا شوێنی هەندێ لە بەاڵم هەڵبژێریت، وەاڵم یەک تەنها دەتوانیت شوێندا

:هەڵبژێریت پرسیار تاکە یەک بۆ وەاڵمێک چەند دەتوانیت
På svaralternativer med rundinger kan 
du velge bare ett svaralternativ.

 لەبەردەمیاندایە، بچوک بازنەیەکی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.هەڵبژێریت وەاڵم یەک تەنها دەتوانیت

På svaralternativer med firkanter kan du 
velge flere svaralternativer.

 بچوک چوارگۆشەیەکی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.هەڵبژێریت وەاڵم یەک لە زیاتر دەتوانیت لەبەردەمیاندایە،

På svaralternativer med hvite bokser må 
du trykke på pilen for å få opp listen med 
svaralternativene.

 دەبێت لەبەردەمدایە، سپیی خانەی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.ببینیت پێشنیارکراوەکان وەاڵمە تا بکەیت تیرەکە نیشانەی لەسەر کلیک

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 
svaralternativet ved å trykke på det. 

 پێشنیارکراوەکان وەاڵمە هەموو بۆئەوەی بکە پیلەکان نیشانەی لەسەر کلیک
 لەسەر کلیکی دەبێت هەڵیبژێریت وەاڵمەکان لە وەاڵمێک ئەوەی بۆ. ببینیت
.بکەیت

Når du har svart på et spørsmål vises 
neste spørsmål automatisk. Det kan 
være forskjellige oppfølgingsspørsmål 
avhengig av hva du svarer. 

 بە خۆی داهاتوو پرسیاری دەدەیتەوە، پرسیارێک وەاڵمی ئەوەی دوای
 تر پرسیاری چەندین داهاتوو پرسیاری ڕەنگە. بەردەستت دێتە ئۆتۆماتیکیی

 ئەوە لەسەر ئەمە. پێشوو پریاری بە وەاڵمەکەت بە سەبارەت هەر بێت
.دەدەیتەوە چۆن پرسیارەکان وەاڵمی کەوتووە

Dette symbolet betyr at du ikke har svart 
på spørsmålet enda. .نەداوەتەوە پرسیارەکەت وەاڵمی هێشتا کە ئەوەیە مانای نیشانەیە ئەم

Dette symbolet betyr at du har forsøkt å 
gå videre uten å svare på spørsmålet. .داوەتەوە پرسیارەکەت وەاڵمی کە ئەوەیە مانای نیشانەیە ئەم
Dette symbolet betyr at du har svart på 
spørsmålet.
Når du har svart på alle spørsmålene i én 
del bruker du knappen «Gå videre» for å 
åpne neste del. Når du går videre lagres 
opplysningene du har registrert så langt 
automatisk.

 بۆ دەبیت، تەواو بەشێک پرسیارەکانی هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 کە. «بکە بەردەوام» لەسەر کلیک ئەوە، دوای بەشی بۆ چوون و کردنەوە
 کردوون، تۆمارت زانیارییانەی ئەو هەموو دەبیت، بەردەوم و دەکەیت کلیک
.دەبن تۆمار ئۆتۆماتیکیی بە خۆیان

4. Se registreringen på et annet språk ببینە تر زمانێکی بە تۆمارکردنەکە .٤
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På noen av spørsmålene, for eksempel 
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derfor ikke sikkert du finner et 
svaralternativ som passer helt med dine 
erfaringer. Velg svaralternativene som 
passer best. 

 هەندێک وەاڵمی لە بۆیە. گشتگیرن دەکرێن پێشنیار وەاڵمانەی لەو زۆرێک
 هەیە بۆی کاردا، و خوێندن پرسیاری وەاڵمی لە نموونە بۆ پرسیارەکاندا، لە

 لە. بێت گونجاو شارەزاییەکانتدا و کار لەگەڵ گونجاو تەواو وەاڵمێکی
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derfor ikke sikkert du finner et 
svaralternativ som passer helt med dine 
erfaringer. Velg svaralternativene som 
passer best. 

 هەندێک وەاڵمی لە بۆیە. گشتگیرن دەکرێن پێشنیار وەاڵمانەی لەو زۆرێک
 هەیە بۆی کاردا، و خوێندن پرسیاری وەاڵمی لە نموونە بۆ پرسیارەکاندا، لە

 لە. بێت گونجاو شارەزاییەکانتدا و کار لەگەڵ گونجاو تەواو وەاڵمێکی
 وەاڵمە ناو گونجاوترینی کە هەڵبژێرە وەاڵمەیان ئەو وادا حاڵەتی

.پێشنیارکراوەکانە
3. Slik svarer du på spørsmålene دەدەیتەوە پرسیارەکان وەاڵمی جۆرە بەم
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du bare 
velge ett svaralternativ, andre steder kan 
du velge flere:

 هەندێک لە. هەیە جیاواز جیاواز جۆری لە پرسیار تۆمارکردنەکەدا لە
 تردا شوێنی هەندێ لە بەاڵم هەڵبژێریت، وەاڵم یەک تەنها دەتوانیت شوێندا

:هەڵبژێریت پرسیار تاکە یەک بۆ وەاڵمێک چەند دەتوانیت
På svaralternativer med rundinger kan 
du velge bare ett svaralternativ.

 لەبەردەمیاندایە، بچوک بازنەیەکی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.هەڵبژێریت وەاڵم یەک تەنها دەتوانیت

På svaralternativer med firkanter kan du 
velge flere svaralternativer.

 بچوک چوارگۆشەیەکی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.هەڵبژێریت وەاڵم یەک لە زیاتر دەتوانیت لەبەردەمیاندایە،

På svaralternativer med hvite bokser må 
du trykke på pilen for å få opp listen med 
svaralternativene.

 دەبێت لەبەردەمدایە، سپیی خانەی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.ببینیت پێشنیارکراوەکان وەاڵمە تا بکەیت تیرەکە نیشانەی لەسەر کلیک

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 
svaralternativet ved å trykke på det. 

 پێشنیارکراوەکان وەاڵمە هەموو بۆئەوەی بکە پیلەکان نیشانەی لەسەر کلیک
 لەسەر کلیکی دەبێت هەڵیبژێریت وەاڵمەکان لە وەاڵمێک ئەوەی بۆ. ببینیت
.بکەیت

Når du har svart på et spørsmål vises 
neste spørsmål automatisk. Det kan 
være forskjellige oppfølgingsspørsmål 
avhengig av hva du svarer. 

 بە خۆی داهاتوو پرسیاری دەدەیتەوە، پرسیارێک وەاڵمی ئەوەی دوای
 تر پرسیاری چەندین داهاتوو پرسیاری ڕەنگە. بەردەستت دێتە ئۆتۆماتیکیی

 ئەوە لەسەر ئەمە. پێشوو پریاری بە وەاڵمەکەت بە سەبارەت هەر بێت
.دەدەیتەوە چۆن پرسیارەکان وەاڵمی کەوتووە

Dette symbolet betyr at du ikke har svart 
på spørsmålet enda. .نەداوەتەوە پرسیارەکەت وەاڵمی هێشتا کە ئەوەیە مانای نیشانەیە ئەم

Dette symbolet betyr at du har forsøkt å 
gå videre uten å svare på spørsmålet. .داوەتەوە پرسیارەکەت وەاڵمی کە ئەوەیە مانای نیشانەیە ئەم
Dette symbolet betyr at du har svart på 
spørsmålet.
Når du har svart på alle spørsmålene i én 
del bruker du knappen «Gå videre» for å 
åpne neste del. Når du går videre lagres 
opplysningene du har registrert så langt 
automatisk.

 بۆ دەبیت، تەواو بەشێک پرسیارەکانی هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 کە. «بکە بەردەوام» لەسەر کلیک ئەوە، دوای بەشی بۆ چوون و کردنەوە
 کردوون، تۆمارت زانیارییانەی ئەو هەموو دەبیت، بەردەوم و دەکەیت کلیک
.دەبن تۆمار ئۆتۆماتیکیی بە خۆیان
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 بۆ دەبیت، تەواو بەشێک پرسیارەکانی هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 کە. «بکە بەردەوام» لەسەر کلیک ئەوە، دوای بەشی بۆ چوون و کردنەوە
 کردوون، تۆمارت زانیارییانەی ئەو هەموو دەبیت، بەردەوم و دەکەیت کلیک
.دەبن تۆمار ئۆتۆماتیکیی بە خۆیان

4. Se registreringen på et annet språk ببینە تر زمانێکی بە تۆمارکردنەکە .٤

Registreringen er delt inn i syv deler: بەشەوە حەوت بە کراوە تۆماکردنەکە:

Mange av svaralternativene er generelle. 
På noen av spørsmålene, for eksempel 
spørsmål om utdanning og arbeid, er det 
derfor ikke sikkert du finner et 
svaralternativ som passer helt med dine 
erfaringer. Velg svaralternativene som 
passer best. 

 هەندێک وەاڵمی لە بۆیە. گشتگیرن دەکرێن پێشنیار وەاڵمانەی لەو زۆرێک
 هەیە بۆی کاردا، و خوێندن پرسیاری وەاڵمی لە نموونە بۆ پرسیارەکاندا، لە

 لە. بێت گونجاو شارەزاییەکانتدا و کار لەگەڵ گونجاو تەواو وەاڵمێکی
 وەاڵمە ناو گونجاوترینی کە هەڵبژێرە وەاڵمەیان ئەو وادا حاڵەتی

.پێشنیارکراوەکانە
3. Slik svarer du på spørsmålene دەدەیتەوە پرسیارەکان وەاڵمی جۆرە بەم
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du bare 
velge ett svaralternativ, andre steder kan 
du velge flere:

 هەندێک لە. هەیە جیاواز جیاواز جۆری لە پرسیار تۆمارکردنەکەدا لە
 تردا شوێنی هەندێ لە بەاڵم هەڵبژێریت، وەاڵم یەک تەنها دەتوانیت شوێندا

:هەڵبژێریت پرسیار تاکە یەک بۆ وەاڵمێک چەند دەتوانیت
På svaralternativer med rundinger kan 
du velge bare ett svaralternativ.

 لەبەردەمیاندایە، بچوک بازنەیەکی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.هەڵبژێریت وەاڵم یەک تەنها دەتوانیت

På svaralternativer med firkanter kan du 
velge flere svaralternativer.

 بچوک چوارگۆشەیەکی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.هەڵبژێریت وەاڵم یەک لە زیاتر دەتوانیت لەبەردەمیاندایە،

På svaralternativer med hvite bokser må 
du trykke på pilen for å få opp listen med 
svaralternativene.

 دەبێت لەبەردەمدایە، سپیی خانەی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.ببینیت پێشنیارکراوەکان وەاڵمە تا بکەیت تیرەکە نیشانەی لەسەر کلیک

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 
svaralternativet ved å trykke på det. 

 پێشنیارکراوەکان وەاڵمە هەموو بۆئەوەی بکە پیلەکان نیشانەی لەسەر کلیک
 لەسەر کلیکی دەبێت هەڵیبژێریت وەاڵمەکان لە وەاڵمێک ئەوەی بۆ. ببینیت
.بکەیت

Når du har svart på et spørsmål vises 
neste spørsmål automatisk. Det kan 
være forskjellige oppfølgingsspørsmål 
avhengig av hva du svarer. 

 بە خۆی داهاتوو پرسیاری دەدەیتەوە، پرسیارێک وەاڵمی ئەوەی دوای
 تر پرسیاری چەندین داهاتوو پرسیاری ڕەنگە. بەردەستت دێتە ئۆتۆماتیکیی

 ئەوە لەسەر ئەمە. پێشوو پریاری بە وەاڵمەکەت بە سەبارەت هەر بێت
.دەدەیتەوە چۆن پرسیارەکان وەاڵمی کەوتووە

Dette symbolet betyr at du ikke har svart 
på spørsmålet enda. .نەداوەتەوە پرسیارەکەت وەاڵمی هێشتا کە ئەوەیە مانای نیشانەیە ئەم

Dette symbolet betyr at du har forsøkt å 
gå videre uten å svare på spørsmålet. .داوەتەوە پرسیارەکەت وەاڵمی کە ئەوەیە مانای نیشانەیە ئەم
Dette symbolet betyr at du har svart på 
spørsmålet.
Når du har svart på alle spørsmålene i én 
del bruker du knappen «Gå videre» for å 
åpne neste del. Når du går videre lagres 
opplysningene du har registrert så langt 
automatisk.

 بۆ دەبیت، تەواو بەشێک پرسیارەکانی هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 کە. «بکە بەردەوام» لەسەر کلیک ئەوە، دوای بەشی بۆ چوون و کردنەوە
 کردوون، تۆمارت زانیارییانەی ئەو هەموو دەبیت، بەردەوم و دەکەیت کلیک
.دەبن تۆمار ئۆتۆماتیکیی بە خۆیان

4. Se registreringen på et annet språk ببینە تر زمانێکی بە تۆمارکردنەکە .٤

Registreringen er delt inn i syv deler: بەشەوە حەوت بە کراوە تۆماکردنەکە:

Mange av svaralternativene er generelle. 
På noen av spørsmålene, for eksempel 
spørsmål om utdanning og arbeid, er det 
derfor ikke sikkert du finner et 
svaralternativ som passer helt med dine 
erfaringer. Velg svaralternativene som 
passer best. 

 هەندێک وەاڵمی لە بۆیە. گشتگیرن دەکرێن پێشنیار وەاڵمانەی لەو زۆرێک
 هەیە بۆی کاردا، و خوێندن پرسیاری وەاڵمی لە نموونە بۆ پرسیارەکاندا، لە

 لە. بێت گونجاو شارەزاییەکانتدا و کار لەگەڵ گونجاو تەواو وەاڵمێکی
 وەاڵمە ناو گونجاوترینی کە هەڵبژێرە وەاڵمەیان ئەو وادا حاڵەتی

.پێشنیارکراوەکانە
3. Slik svarer du på spørsmålene دەدەیتەوە پرسیارەکان وەاڵمی جۆرە بەم
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du bare 
velge ett svaralternativ, andre steder kan 
du velge flere:

 هەندێک لە. هەیە جیاواز جیاواز جۆری لە پرسیار تۆمارکردنەکەدا لە
 تردا شوێنی هەندێ لە بەاڵم هەڵبژێریت، وەاڵم یەک تەنها دەتوانیت شوێندا

:هەڵبژێریت پرسیار تاکە یەک بۆ وەاڵمێک چەند دەتوانیت
På svaralternativer med rundinger kan 
du velge bare ett svaralternativ.

 لەبەردەمیاندایە، بچوک بازنەیەکی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.هەڵبژێریت وەاڵم یەک تەنها دەتوانیت

På svaralternativer med firkanter kan du 
velge flere svaralternativer.

 بچوک چوارگۆشەیەکی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.هەڵبژێریت وەاڵم یەک لە زیاتر دەتوانیت لەبەردەمیاندایە،

På svaralternativer med hvite bokser må 
du trykke på pilen for å få opp listen med 
svaralternativene.

 دەبێت لەبەردەمدایە، سپیی خانەی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.ببینیت پێشنیارکراوەکان وەاڵمە تا بکەیت تیرەکە نیشانەی لەسەر کلیک

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 
svaralternativet ved å trykke på det. 

 پێشنیارکراوەکان وەاڵمە هەموو بۆئەوەی بکە پیلەکان نیشانەی لەسەر کلیک
 لەسەر کلیکی دەبێت هەڵیبژێریت وەاڵمەکان لە وەاڵمێک ئەوەی بۆ. ببینیت
.بکەیت

Når du har svart på et spørsmål vises 
neste spørsmål automatisk. Det kan 
være forskjellige oppfølgingsspørsmål 
avhengig av hva du svarer. 

 بە خۆی داهاتوو پرسیاری دەدەیتەوە، پرسیارێک وەاڵمی ئەوەی دوای
 تر پرسیاری چەندین داهاتوو پرسیاری ڕەنگە. بەردەستت دێتە ئۆتۆماتیکیی

 ئەوە لەسەر ئەمە. پێشوو پریاری بە وەاڵمەکەت بە سەبارەت هەر بێت
.دەدەیتەوە چۆن پرسیارەکان وەاڵمی کەوتووە

Dette symbolet betyr at du ikke har svart 
på spørsmålet enda. .نەداوەتەوە پرسیارەکەت وەاڵمی هێشتا کە ئەوەیە مانای نیشانەیە ئەم

Dette symbolet betyr at du har forsøkt å 
gå videre uten å svare på spørsmålet. .داوەتەوە پرسیارەکەت وەاڵمی کە ئەوەیە مانای نیشانەیە ئەم
Dette symbolet betyr at du har svart på 
spørsmålet.
Når du har svart på alle spørsmålene i én 
del bruker du knappen «Gå videre» for å 
åpne neste del. Når du går videre lagres 
opplysningene du har registrert så langt 
automatisk.

 بۆ دەبیت، تەواو بەشێک پرسیارەکانی هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 کە. «بکە بەردەوام» لەسەر کلیک ئەوە، دوای بەشی بۆ چوون و کردنەوە
 کردوون، تۆمارت زانیارییانەی ئەو هەموو دەبیت، بەردەوم و دەکەیت کلیک
.دەبن تۆمار ئۆتۆماتیکیی بە خۆیان

4. Se registreringen på et annet språk ببینە تر زمانێکی بە تۆمارکردنەکە .٤

Registreringen er delt inn i syv deler: بەشەوە حەوت بە کراوە تۆماکردنەکە:

Mange av svaralternativene er generelle. 
På noen av spørsmålene, for eksempel 
spørsmål om utdanning og arbeid, er det 
derfor ikke sikkert du finner et 
svaralternativ som passer helt med dine 
erfaringer. Velg svaralternativene som 
passer best. 

 هەندێک وەاڵمی لە بۆیە. گشتگیرن دەکرێن پێشنیار وەاڵمانەی لەو زۆرێک
 هەیە بۆی کاردا، و خوێندن پرسیاری وەاڵمی لە نموونە بۆ پرسیارەکاندا، لە

 لە. بێت گونجاو شارەزاییەکانتدا و کار لەگەڵ گونجاو تەواو وەاڵمێکی
 وەاڵمە ناو گونجاوترینی کە هەڵبژێرە وەاڵمەیان ئەو وادا حاڵەتی

.پێشنیارکراوەکانە
3. Slik svarer du på spørsmålene دەدەیتەوە پرسیارەکان وەاڵمی جۆرە بەم
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du bare 
velge ett svaralternativ, andre steder kan 
du velge flere:

 هەندێک لە. هەیە جیاواز جیاواز جۆری لە پرسیار تۆمارکردنەکەدا لە
 تردا شوێنی هەندێ لە بەاڵم هەڵبژێریت، وەاڵم یەک تەنها دەتوانیت شوێندا

:هەڵبژێریت پرسیار تاکە یەک بۆ وەاڵمێک چەند دەتوانیت
På svaralternativer med rundinger kan 
du velge bare ett svaralternativ.

 لەبەردەمیاندایە، بچوک بازنەیەکی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.هەڵبژێریت وەاڵم یەک تەنها دەتوانیت

På svaralternativer med firkanter kan du 
velge flere svaralternativer.

 بچوک چوارگۆشەیەکی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.هەڵبژێریت وەاڵم یەک لە زیاتر دەتوانیت لەبەردەمیاندایە،

På svaralternativer med hvite bokser må 
du trykke på pilen for å få opp listen med 
svaralternativene.

 دەبێت لەبەردەمدایە، سپیی خانەی کە پێشنیارکراوانەدا وەاڵمە ئەو لەنێو
.ببینیت پێشنیارکراوەکان وەاڵمە تا بکەیت تیرەکە نیشانەی لەسەر کلیک

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 
svaralternativet ved å trykke på det. 

 پێشنیارکراوەکان وەاڵمە هەموو بۆئەوەی بکە پیلەکان نیشانەی لەسەر کلیک
 لەسەر کلیکی دەبێت هەڵیبژێریت وەاڵمەکان لە وەاڵمێک ئەوەی بۆ. ببینیت
.بکەیت

Når du har svart på et spørsmål vises 
neste spørsmål automatisk. Det kan 
være forskjellige oppfølgingsspørsmål 
avhengig av hva du svarer. 

 بە خۆی داهاتوو پرسیاری دەدەیتەوە، پرسیارێک وەاڵمی ئەوەی دوای
 تر پرسیاری چەندین داهاتوو پرسیاری ڕەنگە. بەردەستت دێتە ئۆتۆماتیکیی

 ئەوە لەسەر ئەمە. پێشوو پریاری بە وەاڵمەکەت بە سەبارەت هەر بێت
.دەدەیتەوە چۆن پرسیارەکان وەاڵمی کەوتووە

Dette symbolet betyr at du ikke har svart 
på spørsmålet enda. .نەداوەتەوە پرسیارەکەت وەاڵمی هێشتا کە ئەوەیە مانای نیشانەیە ئەم

Dette symbolet betyr at du har forsøkt å 
gå videre uten å svare på spørsmålet. .داوەتەوە پرسیارەکەت وەاڵمی کە ئەوەیە مانای نیشانەیە ئەم
Dette symbolet betyr at du har svart på 
spørsmålet.
Når du har svart på alle spørsmålene i én 
del bruker du knappen «Gå videre» for å 
åpne neste del. Når du går videre lagres 
opplysningene du har registrert så langt 
automatisk.

 بۆ دەبیت، تەواو بەشێک پرسیارەکانی هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 کە. «بکە بەردەوام» لەسەر کلیک ئەوە، دوای بەشی بۆ چوون و کردنەوە
 کردوون، تۆمارت زانیارییانەی ئەو هەموو دەبیت، بەردەوم و دەکەیت کلیک
.دەبن تۆمار ئۆتۆماتیکیی بە خۆیان

4. Se registreringen på et annet språk ببینە تر زمانێکی بە تۆمارکردنەکە .٤

Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil vises 
ved siden av spørsmålene og dine svar. 
Trykk på «Translate form» for å velge 
språket du vil oversette til. Trykk på 
«Hide translation» for å skjule 
oversettingen. Oversettingen fungerer 
ikke hvis du registrerer deg på en 
smarttelefon, bare på datamaskin og 
nettbrett. 

 تەنیشت لە وەرگێڕانەکە. بکەیت سەیر تۆمارکردنە وەرگیڕانی دەتوانیت
 کە زمانەی ئەو هەڵبژاردنی بۆ. دەردەکەوێت تۆوە وەاڵمەکانی و پرسیارەکان

 Translate» ووشەی لەسەر کلیک بکرێت، تەرجەمە لێیەوە دەتەوێت
form »ووشەی لەسەر کلیک وەرگێڕانەکە، شاردنەوەی و البردن بۆ. بکە 

«Hide translation »بکە.
5. Pause i registreringen تۆمارکردنەکەدا کاتی لە پشوودان .٥
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger ut må 
du få en ny kode når du skal fortsette 
registreringen. 

 حاڵەتی لە ئەگەر بەاڵم وەرگریت، پشوو تۆمارکردنەکەدا کاتی لە دەتوانیت
 و چوونەژوورەوە بۆ ئەوا دەرەوە، دەرچیتە فۆرمەکە لە پشووداندا

.وەرگریت تازە کۆدێکی دەبێت تۆمارکردنەکە لە بەردەوامبوون
6. Oppsummering پوختە .٦

Etter at du har svart på alle spørsmålene 
får du en oppsummering av det du har 
svart. Hvis du vil endre noe kan du gjøre 
det ved å trykke på «Rediger». 

 پوختەیەکی دەبیت، تەواو پرسیارەکان هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 وەاڵمەکانت لە یەکێک هەر بتەوێت ئەگەر. بەردەست دێتە خۆتی وەاڵمەکانی

 و بکە« بکەرەوە ڕاستی» ووشەی لەسەر کلیک بگۆڕیت، یان بکەیت چاک
.بکە وەاڵمەکەدا لە گۆڕانکاریی

7. Fullfør registreringen بکە تەواو تۆمارکردنەکە .٧
Trykk «Fullfør registrering» når du er 
ferdig med registeringen. Registreringen 
din blir ikke fullført før du har trykket på 
knappen. 

 کلیک تا. بکە« بکە تەواو تۆمارکردنەکە» لەسەر کلیک بوویت، تەواو کە
.نەکردووە تەواو تۆمارکردنەکەت نەکەیت دوگمەیە ئەو لەسەر

8. Endringer etter at du har fullført 
registreringen

تەواو تۆمارکردنەکەت ئەوەی دوای زنیارییەکاندا لە گۆڕانکاریی کردنی .٨  
کرد

Dersom du senere ønsker å gjøre 
endringer etter at du har fullført 
registreringen, må du fylle ut skjemaet 
på nytt. 

 لە گۆڕانکاریی بتەوێت تۆمارکردنەکە تەواوکردنی دوای ئەگەر
 و بکەیتەوە پێ دەست سەرەتاوە لە دەبێت ئەوا بکەیت، زانیارییەکاندا

.بکەیتەوە پڕ فۆرمەکە هەموو تر جارێکی

Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil vises 
ved siden av spørsmålene og dine svar. 
Trykk på «Translate form» for å velge 
språket du vil oversette til. Trykk på 
«Hide translation» for å skjule 
oversettingen. Oversettingen fungerer 
ikke hvis du registrerer deg på en 
smarttelefon, bare på datamaskin og 
nettbrett. 

 تەنیشت لە وەرگێڕانەکە. بکەیت سەیر تۆمارکردنە وەرگیڕانی دەتوانیت
 کە زمانەی ئەو هەڵبژاردنی بۆ. دەردەکەوێت تۆوە وەاڵمەکانی و پرسیارەکان

 Translate» ووشەی لەسەر کلیک بکرێت، تەرجەمە لێیەوە دەتەوێت
form »ووشەی لەسەر کلیک وەرگێڕانەکە، شاردنەوەی و البردن بۆ. بکە 

«Hide translation »بکە.
5. Pause i registreringen تۆمارکردنەکەدا کاتی لە پشوودان .٥
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger ut må 
du få en ny kode når du skal fortsette 
registreringen. 

 حاڵەتی لە ئەگەر بەاڵم وەرگریت، پشوو تۆمارکردنەکەدا کاتی لە دەتوانیت
 و چوونەژوورەوە بۆ ئەوا دەرەوە، دەرچیتە فۆرمەکە لە پشووداندا

.وەرگریت تازە کۆدێکی دەبێت تۆمارکردنەکە لە بەردەوامبوون
6. Oppsummering پوختە .٦

Etter at du har svart på alle spørsmålene 
får du en oppsummering av det du har 
svart. Hvis du vil endre noe kan du gjøre 
det ved å trykke på «Rediger». 

 پوختەیەکی دەبیت، تەواو پرسیارەکان هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 وەاڵمەکانت لە یەکێک هەر بتەوێت ئەگەر. بەردەست دێتە خۆتی وەاڵمەکانی

 و بکە« بکەرەوە ڕاستی» ووشەی لەسەر کلیک بگۆڕیت، یان بکەیت چاک
.بکە وەاڵمەکەدا لە گۆڕانکاریی

7. Fullfør registreringen بکە تەواو تۆمارکردنەکە .٧
Trykk «Fullfør registrering» når du er 
ferdig med registeringen. Registreringen 
din blir ikke fullført før du har trykket på 
knappen. 

 کلیک تا. بکە« بکە تەواو تۆمارکردنەکە» لەسەر کلیک بوویت، تەواو کە
.نەکردووە تەواو تۆمارکردنەکەت نەکەیت دوگمەیە ئەو لەسەر

8. Endringer etter at du har fullført 
registreringen

تەواو تۆمارکردنەکەت ئەوەی دوای زنیارییەکاندا لە گۆڕانکاریی کردنی .٨  
کرد

Dersom du senere ønsker å gjøre 
endringer etter at du har fullført 
registreringen, må du fylle ut skjemaet 
på nytt. 

 لە گۆڕانکاریی بتەوێت تۆمارکردنەکە تەواوکردنی دوای ئەگەر
 و بکەیتەوە پێ دەست سەرەتاوە لە دەبێت ئەوا بکەیت، زانیارییەکاندا

.بکەیتەوە پڕ فۆرمەکە هەموو تر جارێکی

Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil vises 
ved siden av spørsmålene og dine svar. 
Trykk på «Translate form» for å velge 
språket du vil oversette til. Trykk på 
«Hide translation» for å skjule 
oversettingen. Oversettingen fungerer 
ikke hvis du registrerer deg på en 
smarttelefon, bare på datamaskin og 
nettbrett. 

 تەنیشت لە وەرگێڕانەکە. بکەیت سەیر تۆمارکردنە وەرگیڕانی دەتوانیت
 کە زمانەی ئەو هەڵبژاردنی بۆ. دەردەکەوێت تۆوە وەاڵمەکانی و پرسیارەکان

 Translate» ووشەی لەسەر کلیک بکرێت، تەرجەمە لێیەوە دەتەوێت
form »ووشەی لەسەر کلیک وەرگێڕانەکە، شاردنەوەی و البردن بۆ. بکە 

«Hide translation »بکە.
5. Pause i registreringen تۆمارکردنەکەدا کاتی لە پشوودان .٥
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger ut må 
du få en ny kode når du skal fortsette 
registreringen. 

 حاڵەتی لە ئەگەر بەاڵم وەرگریت، پشوو تۆمارکردنەکەدا کاتی لە دەتوانیت
 و چوونەژوورەوە بۆ ئەوا دەرەوە، دەرچیتە فۆرمەکە لە پشووداندا

.وەرگریت تازە کۆدێکی دەبێت تۆمارکردنەکە لە بەردەوامبوون
6. Oppsummering پوختە .٦

Etter at du har svart på alle spørsmålene 
får du en oppsummering av det du har 
svart. Hvis du vil endre noe kan du gjøre 
det ved å trykke på «Rediger». 

 پوختەیەکی دەبیت، تەواو پرسیارەکان هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 وەاڵمەکانت لە یەکێک هەر بتەوێت ئەگەر. بەردەست دێتە خۆتی وەاڵمەکانی

 و بکە« بکەرەوە ڕاستی» ووشەی لەسەر کلیک بگۆڕیت، یان بکەیت چاک
.بکە وەاڵمەکەدا لە گۆڕانکاریی

7. Fullfør registreringen بکە تەواو تۆمارکردنەکە .٧
Trykk «Fullfør registrering» når du er 
ferdig med registeringen. Registreringen 
din blir ikke fullført før du har trykket på 
knappen. 

 کلیک تا. بکە« بکە تەواو تۆمارکردنەکە» لەسەر کلیک بوویت، تەواو کە
.نەکردووە تەواو تۆمارکردنەکەت نەکەیت دوگمەیە ئەو لەسەر

8. Endringer etter at du har fullført 
registreringen

تەواو تۆمارکردنەکەت ئەوەی دوای زنیارییەکاندا لە گۆڕانکاریی کردنی .٨  
کرد

Dersom du senere ønsker å gjøre 
endringer etter at du har fullført 
registreringen, må du fylle ut skjemaet 
på nytt. 

 لە گۆڕانکاریی بتەوێت تۆمارکردنەکە تەواوکردنی دوای ئەگەر
 و بکەیتەوە پێ دەست سەرەتاوە لە دەبێت ئەوا بکەیت، زانیارییەکاندا

.بکەیتەوە پڕ فۆرمەکە هەموو تر جارێکی
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Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil vises 
ved siden av spørsmålene og dine svar. 
Trykk på «Translate form» for å velge 
språket du vil oversette til. Trykk på 
«Hide translation» for å skjule 
oversettingen. Oversettingen fungerer 
ikke hvis du registrerer deg på en 
smarttelefon, bare på datamaskin og 
nettbrett. 

 تەنیشت لە وەرگێڕانەکە. بکەیت سەیر تۆمارکردنە وەرگیڕانی دەتوانیت
 کە زمانەی ئەو هەڵبژاردنی بۆ. دەردەکەوێت تۆوە وەاڵمەکانی و پرسیارەکان

 Translate» ووشەی لەسەر کلیک بکرێت، تەرجەمە لێیەوە دەتەوێت
form »ووشەی لەسەر کلیک وەرگێڕانەکە، شاردنەوەی و البردن بۆ. بکە 

«Hide translation »بکە.
5. Pause i registreringen تۆمارکردنەکەدا کاتی لە پشوودان .٥
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger ut må 
du få en ny kode når du skal fortsette 
registreringen. 

 حاڵەتی لە ئەگەر بەاڵم وەرگریت، پشوو تۆمارکردنەکەدا کاتی لە دەتوانیت
 و چوونەژوورەوە بۆ ئەوا دەرەوە، دەرچیتە فۆرمەکە لە پشووداندا

.وەرگریت تازە کۆدێکی دەبێت تۆمارکردنەکە لە بەردەوامبوون
6. Oppsummering پوختە .٦

Etter at du har svart på alle spørsmålene 
får du en oppsummering av det du har 
svart. Hvis du vil endre noe kan du gjøre 
det ved å trykke på «Rediger». 

 پوختەیەکی دەبیت، تەواو پرسیارەکان هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 وەاڵمەکانت لە یەکێک هەر بتەوێت ئەگەر. بەردەست دێتە خۆتی وەاڵمەکانی

 و بکە« بکەرەوە ڕاستی» ووشەی لەسەر کلیک بگۆڕیت، یان بکەیت چاک
.بکە وەاڵمەکەدا لە گۆڕانکاریی

7. Fullfør registreringen بکە تەواو تۆمارکردنەکە .٧
Trykk «Fullfør registrering» når du er 
ferdig med registeringen. Registreringen 
din blir ikke fullført før du har trykket på 
knappen. 

 کلیک تا. بکە« بکە تەواو تۆمارکردنەکە» لەسەر کلیک بوویت، تەواو کە
.نەکردووە تەواو تۆمارکردنەکەت نەکەیت دوگمەیە ئەو لەسەر

8. Endringer etter at du har fullført 
registreringen

تەواو تۆمارکردنەکەت ئەوەی دوای زنیارییەکاندا لە گۆڕانکاریی کردنی .٨  
کرد

Dersom du senere ønsker å gjøre 
endringer etter at du har fullført 
registreringen, må du fylle ut skjemaet 
på nytt. 

 لە گۆڕانکاریی بتەوێت تۆمارکردنەکە تەواوکردنی دوای ئەگەر
 و بکەیتەوە پێ دەست سەرەتاوە لە دەبێت ئەوا بکەیت، زانیارییەکاندا

.بکەیتەوە پڕ فۆرمەکە هەموو تر جارێکی

Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil vises 
ved siden av spørsmålene og dine svar. 
Trykk på «Translate form» for å velge 
språket du vil oversette til. Trykk på 
«Hide translation» for å skjule 
oversettingen. Oversettingen fungerer 
ikke hvis du registrerer deg på en 
smarttelefon, bare på datamaskin og 
nettbrett. 

 تەنیشت لە وەرگێڕانەکە. بکەیت سەیر تۆمارکردنە وەرگیڕانی دەتوانیت
 کە زمانەی ئەو هەڵبژاردنی بۆ. دەردەکەوێت تۆوە وەاڵمەکانی و پرسیارەکان

 Translate» ووشەی لەسەر کلیک بکرێت، تەرجەمە لێیەوە دەتەوێت
form »ووشەی لەسەر کلیک وەرگێڕانەکە، شاردنەوەی و البردن بۆ. بکە 

«Hide translation »بکە.
5. Pause i registreringen تۆمارکردنەکەدا کاتی لە پشوودان .٥
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger ut må 
du få en ny kode når du skal fortsette 
registreringen. 

 حاڵەتی لە ئەگەر بەاڵم وەرگریت، پشوو تۆمارکردنەکەدا کاتی لە دەتوانیت
 و چوونەژوورەوە بۆ ئەوا دەرەوە، دەرچیتە فۆرمەکە لە پشووداندا

.وەرگریت تازە کۆدێکی دەبێت تۆمارکردنەکە لە بەردەوامبوون
6. Oppsummering پوختە .٦

Etter at du har svart på alle spørsmålene 
får du en oppsummering av det du har 
svart. Hvis du vil endre noe kan du gjøre 
det ved å trykke på «Rediger». 

 پوختەیەکی دەبیت، تەواو پرسیارەکان هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 وەاڵمەکانت لە یەکێک هەر بتەوێت ئەگەر. بەردەست دێتە خۆتی وەاڵمەکانی

 و بکە« بکەرەوە ڕاستی» ووشەی لەسەر کلیک بگۆڕیت، یان بکەیت چاک
.بکە وەاڵمەکەدا لە گۆڕانکاریی

7. Fullfør registreringen بکە تەواو تۆمارکردنەکە .٧
Trykk «Fullfør registrering» når du er 
ferdig med registeringen. Registreringen 
din blir ikke fullført før du har trykket på 
knappen. 

 کلیک تا. بکە« بکە تەواو تۆمارکردنەکە» لەسەر کلیک بوویت، تەواو کە
.نەکردووە تەواو تۆمارکردنەکەت نەکەیت دوگمەیە ئەو لەسەر

8. Endringer etter at du har fullført 
registreringen

تەواو تۆمارکردنەکەت ئەوەی دوای زنیارییەکاندا لە گۆڕانکاریی کردنی .٨  
کرد

Dersom du senere ønsker å gjøre 
endringer etter at du har fullført 
registreringen, må du fylle ut skjemaet 
på nytt. 

 لە گۆڕانکاریی بتەوێت تۆمارکردنەکە تەواوکردنی دوای ئەگەر
 و بکەیتەوە پێ دەست سەرەتاوە لە دەبێت ئەوا بکەیت، زانیارییەکاندا

.بکەیتەوە پڕ فۆرمەکە هەموو تر جارێکی

Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil vises 
ved siden av spørsmålene og dine svar. 
Trykk på «Translate form» for å velge 
språket du vil oversette til. Trykk på 
«Hide translation» for å skjule 
oversettingen. Oversettingen fungerer 
ikke hvis du registrerer deg på en 
smarttelefon, bare på datamaskin og 
nettbrett. 

 تەنیشت لە وەرگێڕانەکە. بکەیت سەیر تۆمارکردنە وەرگیڕانی دەتوانیت
 کە زمانەی ئەو هەڵبژاردنی بۆ. دەردەکەوێت تۆوە وەاڵمەکانی و پرسیارەکان

 Translate» ووشەی لەسەر کلیک بکرێت، تەرجەمە لێیەوە دەتەوێت
form »ووشەی لەسەر کلیک وەرگێڕانەکە، شاردنەوەی و البردن بۆ. بکە 

«Hide translation »بکە.
5. Pause i registreringen تۆمارکردنەکەدا کاتی لە پشوودان .٥
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger ut må 
du få en ny kode når du skal fortsette 
registreringen. 

 حاڵەتی لە ئەگەر بەاڵم وەرگریت، پشوو تۆمارکردنەکەدا کاتی لە دەتوانیت
 و چوونەژوورەوە بۆ ئەوا دەرەوە، دەرچیتە فۆرمەکە لە پشووداندا

.وەرگریت تازە کۆدێکی دەبێت تۆمارکردنەکە لە بەردەوامبوون
6. Oppsummering پوختە .٦

Etter at du har svart på alle spørsmålene 
får du en oppsummering av det du har 
svart. Hvis du vil endre noe kan du gjøre 
det ved å trykke på «Rediger». 

 پوختەیەکی دەبیت، تەواو پرسیارەکان هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 وەاڵمەکانت لە یەکێک هەر بتەوێت ئەگەر. بەردەست دێتە خۆتی وەاڵمەکانی

 و بکە« بکەرەوە ڕاستی» ووشەی لەسەر کلیک بگۆڕیت، یان بکەیت چاک
.بکە وەاڵمەکەدا لە گۆڕانکاریی

7. Fullfør registreringen بکە تەواو تۆمارکردنەکە .٧
Trykk «Fullfør registrering» når du er 
ferdig med registeringen. Registreringen 
din blir ikke fullført før du har trykket på 
knappen. 

 کلیک تا. بکە« بکە تەواو تۆمارکردنەکە» لەسەر کلیک بوویت، تەواو کە
.نەکردووە تەواو تۆمارکردنەکەت نەکەیت دوگمەیە ئەو لەسەر

8. Endringer etter at du har fullført 
registreringen

تەواو تۆمارکردنەکەت ئەوەی دوای زنیارییەکاندا لە گۆڕانکاریی کردنی .٨  
کرد

Dersom du senere ønsker å gjøre 
endringer etter at du har fullført 
registreringen, må du fylle ut skjemaet 
på nytt. 

 لە گۆڕانکاریی بتەوێت تۆمارکردنەکە تەواوکردنی دوای ئەگەر
 و بکەیتەوە پێ دەست سەرەتاوە لە دەبێت ئەوا بکەیت، زانیارییەکاندا

.بکەیتەوە پڕ فۆرمەکە هەموو تر جارێکی

Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil vises 
ved siden av spørsmålene og dine svar. 
Trykk på «Translate form» for å velge 
språket du vil oversette til. Trykk på 
«Hide translation» for å skjule 
oversettingen. Oversettingen fungerer 
ikke hvis du registrerer deg på en 
smarttelefon, bare på datamaskin og 
nettbrett. 

 تەنیشت لە وەرگێڕانەکە. بکەیت سەیر تۆمارکردنە وەرگیڕانی دەتوانیت
 کە زمانەی ئەو هەڵبژاردنی بۆ. دەردەکەوێت تۆوە وەاڵمەکانی و پرسیارەکان

 Translate» ووشەی لەسەر کلیک بکرێت، تەرجەمە لێیەوە دەتەوێت
form »ووشەی لەسەر کلیک وەرگێڕانەکە، شاردنەوەی و البردن بۆ. بکە 

«Hide translation »بکە.
5. Pause i registreringen تۆمارکردنەکەدا کاتی لە پشوودان .٥
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger ut må 
du få en ny kode når du skal fortsette 
registreringen. 

 حاڵەتی لە ئەگەر بەاڵم وەرگریت، پشوو تۆمارکردنەکەدا کاتی لە دەتوانیت
 و چوونەژوورەوە بۆ ئەوا دەرەوە، دەرچیتە فۆرمەکە لە پشووداندا

.وەرگریت تازە کۆدێکی دەبێت تۆمارکردنەکە لە بەردەوامبوون
6. Oppsummering پوختە .٦

Etter at du har svart på alle spørsmålene 
får du en oppsummering av det du har 
svart. Hvis du vil endre noe kan du gjøre 
det ved å trykke på «Rediger». 

 پوختەیەکی دەبیت، تەواو پرسیارەکان هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 وەاڵمەکانت لە یەکێک هەر بتەوێت ئەگەر. بەردەست دێتە خۆتی وەاڵمەکانی

 و بکە« بکەرەوە ڕاستی» ووشەی لەسەر کلیک بگۆڕیت، یان بکەیت چاک
.بکە وەاڵمەکەدا لە گۆڕانکاریی

7. Fullfør registreringen بکە تەواو تۆمارکردنەکە .٧
Trykk «Fullfør registrering» når du er 
ferdig med registeringen. Registreringen 
din blir ikke fullført før du har trykket på 
knappen. 

 کلیک تا. بکە« بکە تەواو تۆمارکردنەکە» لەسەر کلیک بوویت، تەواو کە
.نەکردووە تەواو تۆمارکردنەکەت نەکەیت دوگمەیە ئەو لەسەر

8. Endringer etter at du har fullført 
registreringen

تەواو تۆمارکردنەکەت ئەوەی دوای زنیارییەکاندا لە گۆڕانکاریی کردنی .٨  
کرد

Dersom du senere ønsker å gjøre 
endringer etter at du har fullført 
registreringen, må du fylle ut skjemaet 
på nytt. 

 لە گۆڕانکاریی بتەوێت تۆمارکردنەکە تەواوکردنی دوای ئەگەر
 و بکەیتەوە پێ دەست سەرەتاوە لە دەبێت ئەوا بکەیت، زانیارییەکاندا

.بکەیتەوە پڕ فۆرمەکە هەموو تر جارێکی

Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil vises 
ved siden av spørsmålene og dine svar. 
Trykk på «Translate form» for å velge 
språket du vil oversette til. Trykk på 
«Hide translation» for å skjule 
oversettingen. Oversettingen fungerer 
ikke hvis du registrerer deg på en 
smarttelefon, bare på datamaskin og 
nettbrett. 

 تەنیشت لە وەرگێڕانەکە. بکەیت سەیر تۆمارکردنە وەرگیڕانی دەتوانیت
 کە زمانەی ئەو هەڵبژاردنی بۆ. دەردەکەوێت تۆوە وەاڵمەکانی و پرسیارەکان

 Translate» ووشەی لەسەر کلیک بکرێت، تەرجەمە لێیەوە دەتەوێت
form »ووشەی لەسەر کلیک وەرگێڕانەکە، شاردنەوەی و البردن بۆ. بکە 

«Hide translation »بکە.
5. Pause i registreringen تۆمارکردنەکەدا کاتی لە پشوودان .٥
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger ut må 
du få en ny kode når du skal fortsette 
registreringen. 

 حاڵەتی لە ئەگەر بەاڵم وەرگریت، پشوو تۆمارکردنەکەدا کاتی لە دەتوانیت
 و چوونەژوورەوە بۆ ئەوا دەرەوە، دەرچیتە فۆرمەکە لە پشووداندا

.وەرگریت تازە کۆدێکی دەبێت تۆمارکردنەکە لە بەردەوامبوون
6. Oppsummering پوختە .٦

Etter at du har svart på alle spørsmålene 
får du en oppsummering av det du har 
svart. Hvis du vil endre noe kan du gjøre 
det ved å trykke på «Rediger». 

 پوختەیەکی دەبیت، تەواو پرسیارەکان هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 وەاڵمەکانت لە یەکێک هەر بتەوێت ئەگەر. بەردەست دێتە خۆتی وەاڵمەکانی

 و بکە« بکەرەوە ڕاستی» ووشەی لەسەر کلیک بگۆڕیت، یان بکەیت چاک
.بکە وەاڵمەکەدا لە گۆڕانکاریی

7. Fullfør registreringen بکە تەواو تۆمارکردنەکە .٧
Trykk «Fullfør registrering» når du er 
ferdig med registeringen. Registreringen 
din blir ikke fullført før du har trykket på 
knappen. 

 کلیک تا. بکە« بکە تەواو تۆمارکردنەکە» لەسەر کلیک بوویت، تەواو کە
.نەکردووە تەواو تۆمارکردنەکەت نەکەیت دوگمەیە ئەو لەسەر

8. Endringer etter at du har fullført 
registreringen

تەواو تۆمارکردنەکەت ئەوەی دوای زنیارییەکاندا لە گۆڕانکاریی کردنی .٨  
کرد

Dersom du senere ønsker å gjøre 
endringer etter at du har fullført 
registreringen, må du fylle ut skjemaet 
på nytt. 

 لە گۆڕانکاریی بتەوێت تۆمارکردنەکە تەواوکردنی دوای ئەگەر
 و بکەیتەوە پێ دەست سەرەتاوە لە دەبێت ئەوا بکەیت، زانیارییەکاندا

.بکەیتەوە پڕ فۆرمەکە هەموو تر جارێکی

Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil vises 
ved siden av spørsmålene og dine svar. 
Trykk på «Translate form» for å velge 
språket du vil oversette til. Trykk på 
«Hide translation» for å skjule 
oversettingen. Oversettingen fungerer 
ikke hvis du registrerer deg på en 
smarttelefon, bare på datamaskin og 
nettbrett. 

 تەنیشت لە وەرگێڕانەکە. بکەیت سەیر تۆمارکردنە وەرگیڕانی دەتوانیت
 کە زمانەی ئەو هەڵبژاردنی بۆ. دەردەکەوێت تۆوە وەاڵمەکانی و پرسیارەکان

 Translate» ووشەی لەسەر کلیک بکرێت، تەرجەمە لێیەوە دەتەوێت
form »ووشەی لەسەر کلیک وەرگێڕانەکە، شاردنەوەی و البردن بۆ. بکە 

«Hide translation »بکە.
5. Pause i registreringen تۆمارکردنەکەدا کاتی لە پشوودان .٥
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger ut må 
du få en ny kode når du skal fortsette 
registreringen. 

 حاڵەتی لە ئەگەر بەاڵم وەرگریت، پشوو تۆمارکردنەکەدا کاتی لە دەتوانیت
 و چوونەژوورەوە بۆ ئەوا دەرەوە، دەرچیتە فۆرمەکە لە پشووداندا

.وەرگریت تازە کۆدێکی دەبێت تۆمارکردنەکە لە بەردەوامبوون
6. Oppsummering پوختە .٦

Etter at du har svart på alle spørsmålene 
får du en oppsummering av det du har 
svart. Hvis du vil endre noe kan du gjøre 
det ved å trykke på «Rediger». 

 پوختەیەکی دەبیت، تەواو پرسیارەکان هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 وەاڵمەکانت لە یەکێک هەر بتەوێت ئەگەر. بەردەست دێتە خۆتی وەاڵمەکانی

 و بکە« بکەرەوە ڕاستی» ووشەی لەسەر کلیک بگۆڕیت، یان بکەیت چاک
.بکە وەاڵمەکەدا لە گۆڕانکاریی

7. Fullfør registreringen بکە تەواو تۆمارکردنەکە .٧
Trykk «Fullfør registrering» når du er 
ferdig med registeringen. Registreringen 
din blir ikke fullført før du har trykket på 
knappen. 

 کلیک تا. بکە« بکە تەواو تۆمارکردنەکە» لەسەر کلیک بوویت، تەواو کە
.نەکردووە تەواو تۆمارکردنەکەت نەکەیت دوگمەیە ئەو لەسەر

8. Endringer etter at du har fullført 
registreringen

تەواو تۆمارکردنەکەت ئەوەی دوای زنیارییەکاندا لە گۆڕانکاریی کردنی .٨  
کرد

Dersom du senere ønsker å gjøre 
endringer etter at du har fullført 
registreringen, må du fylle ut skjemaet 
på nytt. 

 لە گۆڕانکاریی بتەوێت تۆمارکردنەکە تەواوکردنی دوای ئەگەر
 و بکەیتەوە پێ دەست سەرەتاوە لە دەبێت ئەوا بکەیت، زانیارییەکاندا

.بکەیتەوە پڕ فۆرمەکە هەموو تر جارێکی

Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil vises 
ved siden av spørsmålene og dine svar. 
Trykk på «Translate form» for å velge 
språket du vil oversette til. Trykk på 
«Hide translation» for å skjule 
oversettingen. Oversettingen fungerer 
ikke hvis du registrerer deg på en 
smarttelefon, bare på datamaskin og 
nettbrett. 

 تەنیشت لە وەرگێڕانەکە. بکەیت سەیر تۆمارکردنە وەرگیڕانی دەتوانیت
 کە زمانەی ئەو هەڵبژاردنی بۆ. دەردەکەوێت تۆوە وەاڵمەکانی و پرسیارەکان

 Translate» ووشەی لەسەر کلیک بکرێت، تەرجەمە لێیەوە دەتەوێت
form »ووشەی لەسەر کلیک وەرگێڕانەکە، شاردنەوەی و البردن بۆ. بکە 

«Hide translation »بکە.
5. Pause i registreringen تۆمارکردنەکەدا کاتی لە پشوودان .٥
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger ut må 
du få en ny kode når du skal fortsette 
registreringen. 

 حاڵەتی لە ئەگەر بەاڵم وەرگریت، پشوو تۆمارکردنەکەدا کاتی لە دەتوانیت
 و چوونەژوورەوە بۆ ئەوا دەرەوە، دەرچیتە فۆرمەکە لە پشووداندا

.وەرگریت تازە کۆدێکی دەبێت تۆمارکردنەکە لە بەردەوامبوون
6. Oppsummering پوختە .٦

Etter at du har svart på alle spørsmålene 
får du en oppsummering av det du har 
svart. Hvis du vil endre noe kan du gjøre 
det ved å trykke på «Rediger». 

 پوختەیەکی دەبیت، تەواو پرسیارەکان هەموو وەاڵمدانەوەی لە ئەوەی دوای
 وەاڵمەکانت لە یەکێک هەر بتەوێت ئەگەر. بەردەست دێتە خۆتی وەاڵمەکانی

 و بکە« بکەرەوە ڕاستی» ووشەی لەسەر کلیک بگۆڕیت، یان بکەیت چاک
.بکە وەاڵمەکەدا لە گۆڕانکاریی

7. Fullfør registreringen بکە تەواو تۆمارکردنەکە .٧
Trykk «Fullfør registrering» når du er 
ferdig med registeringen. Registreringen 
din blir ikke fullført før du har trykket på 
knappen. 

 کلیک تا. بکە« بکە تەواو تۆمارکردنەکە» لەسەر کلیک بوویت، تەواو کە
.نەکردووە تەواو تۆمارکردنەکەت نەکەیت دوگمەیە ئەو لەسەر

8. Endringer etter at du har fullført 
registreringen

تەواو تۆمارکردنەکەت ئەوەی دوای زنیارییەکاندا لە گۆڕانکاریی کردنی .٨  
کرد

Dersom du senere ønsker å gjøre 
endringer etter at du har fullført 
registreringen, må du fylle ut skjemaet 
på nytt. 

 لە گۆڕانکاریی بتەوێت تۆمارکردنەکە تەواوکردنی دوای ئەگەر
 و بکەیتەوە پێ دەست سەرەتاوە لە دەبێت ئەوا بکەیت، زانیارییەکاندا

.بکەیتەوە پڕ فۆرمەکە هەموو تر جارێکی


