
به شام که پروګرام 
انرتدکشن را آغاز میکنید 

خوش آمد می گوییم!

ی(
شون(معرف

برنامه انرتدک



هدف از برنامه انرتدکشون آن است تا اطمینان حاصل شود 

فردی که به مهارت اوليه کاری نياز دارد با راهنامئی و 

اقدامات عملی مناسب، به تحصيالت و کار دست یابد.
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اسکان در کمون – حق و وجيبه در یک 
پروګرام انرتدکشن
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کمون مس��ؤلیت پروګرام انرتدکش��ن را ب��ر عهده دارد 

که ش��امل موارد زیر می باش��د: آم��وزش زبان نروژی، 

دانش اجتامعی و دس��تیابی به تحصیالت باالتر و یا شغل 

مناس��ب. این برنامه در برگیرنده متام ساعات کاری می 

باش��د و عمدتا ب��ر مبنای مقرراتی اس��ت که در زندگی 

روزمره کاربرد دارد. ش��ام عائد انرتدکش��ن را دریافت 

میکنی��د ک��ه مالیه آن بای��د پرداخت ش��ود. در صورت 

غیبت غیر موجه از عائدی ش��ام کاس��ته خواهد شد. در 

صورت متایل مجاز خواهید بود در خارج از زمان برنامه 

کارکنید بدون آنکه از عائد ش��ام پولی کرس شود. بیشرت 

افرادی که این برنامه را با موفقیت به پایان رسانده اند 

یا موفق به یافنت کاری مناس��ب شده اند و یا تحصیالتی 

را در س��طح باالتر آغاز منوده ان��د. مدت زمان معمول 

تا 3 سال قابل  این پروگرام 2 سال و در رشایط خاص 

متدید می باش��د.

پروگرام انرتدکشن مختص به پناهندگان 18 تا 

55 ساله می باشد. همچنین این پناهندگان 

 ،IMDi بايد بعد از توافق با یک کمون و

در کمون موردنظر اسکان يافته باشند. با این 

وجود بعضی گروپهای ديگر نیز می توانند 

در این پروګرام حصه بګیرند. در صورتیکه در مورد 

حقوق خود سؤاالتی داريد، کمون اطالعات مورد نیاز 

را در اختیار شام خواهد گذاشت. توجه: در صورتیکه 

پيش از پایان یافنت برنامه انرتدکشن به يک کمون 

ديگر نقل مکان منایید، هم حقوق و مزايای انرتدکشن 

پروگرام و هم کمکهای سوسيال شام قطع خواهد شد.
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ارزيابی توانایی شام
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آیا میدانید که در آین��ده مایليد چه کاری انجام دهید؟ 

و ی��ا مایلید اطالعات بیش��رتی در مورد امکانات موجود 

در کش��ور ناروی کسب منایید؟ ش��ام مجبور نیستید در 

ن��اروی هامن کاری را انجام دهيد که قبال در کش��ورتان 

انجام ميداديد. پروګرام انرتدکش��ن به شام کمک میکند 

ت��ا توانای��ی های خود را تش��خيص داده و با یک برنامه 

ریزی مناس��ب بتوانی��د در یک ش��غل / دوره تحصیلی 

مناس��ب مشغول ش��وید. برای رس��یدن به این هدف با 

مس��ئول خود/  مش��اور پروګرام مش��ورت کنید.

در نگهداری متامی اسناد و سوابق 

کاری و تحصیلی مربوط به 

کشورخود و نیز کشور ناروی کوشا 

باشید. در صورت تقاضای کار، این اسناد 

را همراه با خلص سوانح CV خود بايد 

ارائه کنید.
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پالن انفرادی
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آی��ا مایلید از مهارت هایی که در کش��ور خود کس��ب 

کرده اید استفاده منایید و یا قصد دارید روی تحصيالت 

جدی��دی رسمايه گذاری منائيد؟ در ص��ورت انتخاب هر 

ک��دام از این برنامه ها ش��ام به یک پالن مش��خص نياز 

داري��د. پالن انفرادی پروگرام انرتدکش��ن، نياز ش��ام به 

آم��وزش و چگونگی اقدام��ات و فعالیت هایی که برای 

دس��تيابی به اهداف خ��ود به آن نيازمندی��د را توضيح 

ميدهد. هر کدام از ش��ام يک مش��اور پروگرام خواهید 

داش��ت که در طراحی یک پالن انفرادی به ش��ام کمک 

خواه��د ک��رد. مش��اور پروګ��رام همچنی��ن اقدامات/ 

خدماتی که ش��ام از سوی مسئوالن مختلف در محدوده 

فعالیت کاری، مکتب و خدمات عمومی نيازمند هستيد 

را هامهن��گ م��ی کن��د.

هدف تحصيالت / انتخاب شغل 

را باید خود شام تعيني منوده و 

از تجربه و توانایی هایتان برای 

رسیدن به این اهداف استفاده کنيد. 

کمون همراه با شام یک پالن انفرادی برای 

رشوع فعالیتتان طراحی می کند. عملی 

کردن این پالن انفرادی به تالش های شام 

بستګی دارد.
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یاد ګیری زبان نارویژی 
و دانش اجتامعی

می خواهید نارویژی 

یاد بګیرید؟

ايوت!

ايوا!

يی

بلی!
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مهمرتین دانش��ی که ش��ام برای داش��نت يک زندگ��ی بهرت در  

ن��اروی به آن احتياج دارید، یادگیری زبان نارويژی وش��ناخت 

کارکرد اجتامعی اس��ت. کمون آموزش زب��ان نارویژی و چند 

س��اعت آموزش دانش اجتامعی به زبانی که شام آن را متوجه 

می ش��وید، عرضه مي کند. ش��ام مکلفيد ساعات آموزش زبان 

نارويژی و دانش اجتامعی را به پایان برسانيد و امتحان آنرا با 

موفقیت از رس بگذرانيد تا نشان دهد که شام از دانش نارويژی 

در حد قابل قبول بهره مند هس��تيد. مدت زمانی که شام باید 

در ای��ن دوره ها بگذرانید را کمون مطابق قانون مش��خص و 

به اطالع شام می رساند.

بسیاری از محل های کار از کارمندان 

خود درخواست زبان نارویژی میکنند. 

سطح آشنایی با زبان نارویژی مورد نیاز 

برای شغل های مختلف متفاوت است. برای 

اطالع از سطح زبان نارویژی میتوانید امتحان 

تعیین سطح بدهید. در طول سال امتحانات 

مختلفی درسطح ملی برگذار می شود. برای 

کسب اطالعات بیشرت در مورد اين امتحانات 

می توانید به کمون مراجعه منایید.
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آموزش عملی زبان
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کلید یادګیری زبان نارویژی خوب در بس��یاری از موارد 

مترین زبان در محل کار اس��ت. کمونها مسئولند تا محل 

کاربرد زب��ان را برای پروګرام انرتدکش��ن پی��دا منایند. 

این به ش��ام امکان ميدهد تا ب��ا افراد و محیط کاری در 

کمون تازه خود آش��نا ش��وید. همه کاره��ا برای مترین 

زبان مناس��ب منیباش��د، زمانيکه نیاز به صحبت بیش��رت 

به زبان نارویژی باش��د باید با معلم نارویژی /مش��اور 

پروګرام خود برای یافنت محل مترين عملی زبان مناسب 

مش��ورت منایید. الزم نیست که محل مترین عملی زبان 

در محدوده رشته ای کاری باشد که شام مایلید در آينده 

در آن س��احات مش��غول به کارش��وید.

مترین عملی زبان یک اقدام در آموزش 

زبان است. مترین زبان در یک محل کاری 

به شام کمک ميناميد تا زودتر در زبان 

نارويژی بهرت شويد. این کمون است که محل 

مترین زبان را پیدا می مناید. کمونهای مختلف 

دارای ترتیبات مختلف می باشند. این وظیفه 

شامست که از نحوه عرضه در کمون محل 

سکونتتان آگاهی یابید.
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محل کارآموزی
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آیا میدانی��د محل کارآموزی چیس��ت؟ محل کارآموزی 

مکانیس��ت که ش��ام می توانید در آن انج��ام یک کار را 

متری��ن کرده و توانایی الزم برای دس��تیابی به ش��غل و 

تحصی��الت باالتر را در خود تقوی��ت منایید. معموال در 

پایان دوره انرتدکشن شام امکان حضور در کارآموزی را 

بدس��ت خواهید آورد. یافنت مح��ل کارآموزی می تواند 

هم از س��وی کم��ون و ه��م اداره کار )NAV( انجام 

 ،NAV شود. هنگام ارائه پیش��نهاد کارآموزی از طرف

ش��ام باید بعنوان متقاضی کار در NAV ثبت نام کرده 

باش��ید. NAV نيزمیتوان��د ش��ام را راهنامیی کرده و 

اطالع��ات الزم را در م��ورد رشای��ط مختلف ب��ازار کار 

در اختیار ش��ام قرار دهد. کارآموزی بر اس��اس مهارت 

های موجود ش��ام می باش��د و باید با پ��الن انفرادیتان 

مرتبط باش��د. کارآموزی زمینه ای برای شناخت محیط 

و یادګی��ری کار ب��وده و ی��ک “دوره آزمایش��ی” برای 

داش��نت یک کار دایمی منی باش��د.

کارآموزی در یک محل کار عادی، 

در بخش خصوصی و يا دولتی، انجام 

ميگريد. اګر شام نیازمند استفاده 

از تسهیالت و امکانات خاصی برای 

کار کردن می باشید، میتواند در 

یک بخش مخصوص به کارآموزی مشغول 

شوید. از متامی اسنادی که بدست می 

آورید مراقبت منایید. این اسناد بسیار مهم 

می باشند، بویژه زمانیکه شامدرخواست 

کار مي کنيد.
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شبکه يا روابط 
اجتامعی
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برای کمک به زندگی اجتامعی ش��ام در محل زندگی تان 

چه ميتوانيد بکنيد؟ بس��ياری افراد از عضویت در ش��بکه 

های مختلف اجتامعی مانند انجمنها و کلوپهای ورزش��ی 

تج��ارب خوبی دارند. این فعالیت ه��ا برقراری روابط و 

مت��اس های مهم را در ادامه زندگی فراهم منوده اس��ت. 

ع��الوه ب��ر این در بس��ياری از کمونها افراد ت��ازه واردی 

وجود دارد که پروګرام انرتدکشن خود را به پایان رسانده 

ان��د، این افراد میتوانند در اين راس��تا به ش��ام مش��وره 

ه��ای ارائه دهند. از جمله از طري��ق رهنامی پناهندګان 

)صليب رسخ( ميتوانيداین افراد و ديگر افرادی که در 
نش��ان دادن جهات متف��اوت جامعه محل��ی عالقمندند، 

مالقات منایید. برای کس��ب اطالعات بیش��رت به وبسایت 

مراجع��ه   www.frivillighetsportalen.no

منایید و یا با مشاور پروګرام خود صحبت کنید.

افراد زیادی در کشور ناروی عضو 

سازمان های داوطلب و تیم های 

مختلف هستند. می توانید موضوعات 

مورد عالقه خود را یافته و در 

فعالیت های مختلف جامعه محلی 

رشکت منایید.
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شغل / تحصيالت بعدی
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شام باید ش��خصا برای یافنت کار فعال باشيد. آشنایی با 

محیط کاری کش��ور ناروی برای اف��راد تازه وارد زمانرب 

اس��ت. بس��یاری از افرادی که پروګرام انرتدکشن را به 

پاي��ان رس��انده اند توانس��ته اند بع��دا کاری پیدا کنند. 

کم��ون می تواند با همکاری NAV و IMDi به ش��ام 

کمک منایند تا به اهداف تعيني ش��ده تان دس��ت یابید، 

ولی هیچکس��ی منیتواند داش��نت يک ش��غل را براي شام 

تضم��ني مناي��د. یاف��نت کار مس��ئولیت شامس��ت. گاهی 

ممکن اس��ت ش��ام یک کار نيمه وقت بيابي��د و یا چند 

س��الی به صورت موقت شغلی را داشته باشید تا بتوانيد 

يک کار دامئی بدس��ت آوريد.

در بسیاری از موارد يک فرد چالش 

های زیادی را در بدست آوردن 

يک کار دلخواه تجربه می کند. متام 

تجربيات کاری مهم است و در افزايش 

شايستگی شام و یافنت فرصتها و موقعیتهای 

بعدی موثر است.
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