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هدف از برنامه مقدماتی اطمینان از اینکه، کسانی که می 

خواهند به رس کار بروند و یا ادامه تحصیل بدهند، کمک، 

اطالعات و مشاورت کافی را دریافت کنند.
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ش��هرداری ش��ام مس��ئول برگ��زاری برنام��ه مقدماتی 

اس��ت   که ش��امل آموزش زب��ان نروژی ،آم��وزش علوم 

اجتامعی وحرکت بس��وی ب��ازار کار و ی��ا ادامه تحصیل 

می باش��د. برنام��ه مقدماتی متام وقت اس��ت، ودر طول 

برنامه مقدماتی ، قوانین محیط کار حاکم می باش��د. در 

ط��ول برنامه مقدماتی ش��ام حقوق برنام��ه مقدماتی را 

دریافت میکنید که از حقوق برنامه مقدماتی مالیات هم 

میپردازید. در صورت داش��ن غیبت غیر موجه از میزان 

حقوقتان کم خواهد ش��د. ش��ام میتوانید در کنار برنامه 

مقدمات��ی کار هم کنی��د، ازمیزان حقوقت��ان کم نخواهد 

ش��د. خیلیه��ا همزمان ب��ا برنام��ه مقدمات��ی، رشوع به 

کار ه��م کردن��د و یا ادام��ه تحصیل هم دادن��د. برنامه 

مقدماتی دو س��اله است ودر موارد خاص می تواند تا سه  

سال هم ادامه پیدا کند.

رشط اصلی برای رشکت دربرنامه مقدماتی، 

پناهنده بودن شخص متقاضی است که بین 

هیجده تا پنجاه وپنج سال سن داشته باشد و 

در محلی که با توافق شهرداری و اداره جذب 

و همزیستی اقشار جامعه IMDi تهیه شده، 

مقیم باشد. اما گروههای دیگر هم شانس رشکت 

در برنامه مقدماتی را دارند. در صورتی که از مزایا 

و حقوقتان سوالی دارید، شهرداری محل اقامتتان، به 

شام اطالعات کافی را خواهد داد. توجه: در صورت 

انتقال به محدوده شهری دیگری قبل از پایان برنامه 

مقدماتی، شام حق خود را برای استفاده از برنامه 

مقدماتی ودریافت کمک سوسیال را از دست می 

دهید.

اقامت در شهرداری محل اقامت
حقوق و وظایف در برنامه مقدماتی
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آی��ا می دانید ک��ه در آینده چ��ه می خواهی��د بکنید؟ 

یا اینک��ه می خواهی��د بدانید که چ��ه امکاناتی دیگری 

در نروژ برایتان اس��ت؟ این جای تردید اس��ت که ش��ام 

بالفاصل��ه بعد از رس��یدنتان به ن��روژ بتوانید به هامن 

حرفه و کاری که خودتان در کش��ورتان داش��تید، رشوع 

به کار کنی��د. برنامه مقدماتی به ش��ام کمک میکند که 

با طبقه بن��دی تجربه کاری و مدارک تحصلیتان، بتوانید 

برنام��ه ریزی بهرتی برای یافن ش��غل و یا ادامه تحصیل 

انجام دهید.ش��ام این کار را در گفتگو با مش��اورتان در  

برنام��ه مقدمات��ی انج��ام خواهی��د داد.

از متامی مدارکتان چه کاری و 

یا تحصیلی، از کشورتان و یا 

نروژ،بخوبی نگهداری کنید. شام 

این مدارک را برای نوشنت رزومه CV نیاز 

دارید.

طبقه بندی تجربه 
و صالحییت
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آیا شام متایل دارید که از تجاربی که از کشورتان دارید 

اس��تفاده کنید و یا می خواهید که تحصیالت جدیدی را 

اینجا رشوع کنید؟ هر کدام را که انتخاب کنید نیاز به یک 

برنامه ریزی دقیق دارید. برنامه مقدماتی دربخش برنامه 

ریزی فردی به شام کمک می کند، که نیاز شام را به آموزش 

و یا فعالییت مناسبی که شام را به هدفتان برساند، برآورده 

کند. ش��ام مشاوری خواهید داش��ت که به شام کمک می 

کند تا بتوانید برنامه ریزیتان را دقیق انجام دهید. مش��اور 

همچنین به شام کمک می کند تا امکاناتی را که نیاز دارید 

از مناب��ع مختلف از جمل��ه مراکز کار، م��دارس و ادارات 

دولتی تهیه کنید.

هدف از تحصیل و یا انتخاب کار 

را شام خودتان باید تعیین کنید.

شام باید با استفاده از تجربیات و 

تحصیالتتان به هدفتان برسید. شهرداری به 

شام کمک می کند که یک برنامه مخصوص 

به خودتان را طراحی کنید، و اینکه شام را 

در اوایل برنامه تان کمک کند، یادتان نرود 

که به پایان رساندن برنامه فردی بستگی به 

تالش شام دارد.

برنامه ریزی فردی
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مهمرتین چیزی که نیاز دارید بیاموزید تا بتوانید زندگی خوبی 

را در نروژ داش��ته باشید، آموخنت زبان نروژی وشناخت آداب 

و رس��وم جامعه نروژ است. شهرداری محل اقامتتان آموزش 

زبان نروژی و چند س��اعت آموزش علوم اجتامعی را به زبانی 

که ش��ام متوجه بش��وید، به عهده دارد. س��اعتهای کالسهای 

ن��روژی و عل��وم اجتامعی اجباری هس��تند وش��ام موظف به 

رشکت دراین کالس��ها هستید، و در غیر اینصورت باید قبولی  

تس��تی را که دال بر اینکه ش��ام زبان نروژی و علوم اجتامعی 

را بطور قانع کننده ایی مس��لط هس��تید را ارایه دهید. طبق 

قانون ش��هرداری اطالعات الزم را در مورد اینکه چند ساعت 

آموزش را حق دارید و باید بگذرانید را به اطالعتان میرساند.

 

بیشرت مشاغل تقاضای ارایه مدرک 

قبولی تست زبان نروژی و یا رشکت در 

کالسهای زبان نروژی را از متقاضیان کار 

را دارند. در مشاغل مختلف، سطح زبان تقاضا 

شده متفاوت است، و سطح زبان با نوع شغل 

تغییر می کند. شام با انجام یک تست ، می 

توانید سطح زبان نروژی خود را تعیین کنید، 

هر ساله این تست چندین باربطور رسارسی در 

نروژ انجام می شود. شهرداری اطالعات الزم را 

درباره این تست به شام می دهد.

آموزش زبان نروژی و علوم اجتامعی
آیا می خواهی که زبان 

نروژی یاد بگیری؟

Evet!

Aiwa!

Yey!

بله!
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کلید تس��لط به زبان نروژی معموال مترین آن در محیط 

کاری می باش��د، ش��هرداریها موظف به تهیه محل کاری 

ب��رای مترین زب��ان در برنامه مقدماتی هس��تند، این به 

ش��ام این امکان را میده��د که با محی��ط کار و با افراد 

بیشرتی در ش��هر جدیدتان آشنا ش��وید. هر محل کاری 

ای��ن مزای��ا را ن��دارد که کس��ی بخواهد آنج��ا زبان یاد 

بگی��رد، مح��ل کار باید طوری باش��د که ام��کان مکامله 

درآنجا زیاد باش��د، تا متقاضی بتواند امکان مکامله بیشرت 

را بیابد. ش��ام باید با معلم زبان نروژیتان و مش��اورتان 

صحبت کنی��د که محل کار مترین زبانتان به بهرتین وجه 

نیازت��ان را برآورده کن��د. محل کار مترین زب��ان الزاما 

هامن محل کاری نیس��ت که ش��ام در آینده می خواهید 

در آن مح��دوده کار کنی��د.

برنامه مترین زبان در محیط کار ، اقدامی 

است که جزء آموزش و درس می باشد، 

برنامه مترین زبان در محیط کاری به شام 

کمک می کند که زبان نروژی را بهرت و رسیعرت 

بیاموزید، شهردازی موظف به تهیه محل کاری 

برای برنامه مترین زبان نروژی می باشد . 

شهرداریهای مختلف برنامه های مختلفی برای 

این منظور دارند، و شام خودتان باید تحقیق 

کنید که چگونه این برنامه در محل اقامت شام 

اجرا می شود.

مترین زبان نروژی 
در محل کار بطور 

عملی
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آیا می دانید که کار آموزی چیس��ت؟ کار آموزی، مترین 

کاری اس��ت که در آنجا امکان ش��امرا برای کسب کار و  

و ی��ا ادامه تحصیل قویرت م��ی کند. این امکان را معموال 

در اواخر برنامه مقدماتی ش��ام دریاف��ت می کنید. کار 

آم��وزی میتوان��د هم از ط��رف ش��هرداری و هم طرف 

اداره کار- و رفاه اجتامعی NAV س��ازماندهی ش��ود. 

اگ��ر این ام��کان از ط��رف اداره کار- و رف��اه اجتامعی  

باش��د، ش��ام بای��د در اداره کار- و رف��اه اجتامع��ی به 

عنوان جویای کار ثبت ش��ده باش��ید، اداره کار- و رفاه 

اجتامعی همچنین می تواند مش��اورت و اطالعات الزم 

در م��ورد امکان��ات مختلف بازار کار را به ش��ام بدهد. 

برنامه کارآموزی بر مبنای توانائیهای ش��ام که با برنامه 

فردی ش��ام در ارتباط است تعیین می شود. کارآموزی، 

امکان��ی اس��ت که ش��ام کاری بیاموزید، ای��ن یک مدت 

آزمایش��ی قبل از کار دائم نیس��ت.

برنامه کارآموزی بطور معمول در 

یک محل کار حقیقی اجرا می شود 

که یا خصوصی است و یا در رابطه 

با بخش دولتی است. اگر شام نیاز 

ویژه برای آموزش دارید، برنامه 

کارآموزی می تواند در یک محیط بسته تر 

و محافظت شده برگزار شود. از مدارکی 

که می گیرید بدقت مواضبت کنید، این 

مدارک برای کاریابی بسیار مهم هستند.

کارآموزی
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ش��ام چطور می توانید به  مجتمع مح��ل زندگیتان کمک 

کنی��د؟ خیلی ه��ا تجربه خوبی از رشکت در ش��بکه های 

گوناگ��ون اجتامع��ی دارن��د، به عن��وان مث��ال انجمنهای 

مختلف و یا تیم های ورزشی. این قبیل روابط ، امکانات 

خوب��ی در طول زندگی برای ش��ام فراهم م��ی کنند. در 

اغل��ب ش��هرداری ها، اف��رادی ک��ه برنام��ه مقدماتی را 

ب��ه تازگ��ی متام کرده اند م��ی توانند کم��ک خوبی برای 

ش��ام باش��ند که هدفتان را راحترت پی��دا کنید. بطور مثال 

ازطری��ق راهنامی پناهندگان )صلی��ب رسخ( با افرادی 

آش��نا بش��وید که متایل داشته باشند که ش��ام را با جامعه 

ای ک��ه درآن زندگ��ی می کنی��د در ابعاد مختلف آش��نا 

کنند.ب��ه ای��ن صفح��ه اینرتنت��ی )فریولیهت��س پرتالن(

رسی  ه��م   www.frivillighetsportalen.no

بزنید ممکن اس��ت که موردی باش��د که مورد توجه شام 

واق��ع گردد. و با مش��اورتان در برنامه مقدماتی صحبت 

کنید.

در نروژ افراد زیادی هستند که عضو 

سازمانهای خیریه و یا تیم های ورزشی 

هستند، فعالییت مورد عالقه خود را 

پیدا کنید و در فعالییهای موجود در 

محل زندگیتان رشکت کنید.

روابط اجتامعی
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ش��ام بای��د خودتان در جهت جس��تجوی کار و یافنت آن 

فعال باش��ید. برای کس��ی که  تازه  وارد کش��ور ش��ده  

اس��ت، طول می کش��د ک��ه  وارد بازار کار نروژ بش��ود، 

خیلی از رشکت کنند گان برنامه مقدماتی ، پس از پایان 

دوره توانس��تند که کار بیابند.ش��هرداری، اداره کار- و 

رفاه اجتامعی و اداره جذب و همزیس��تی اقشار جامعه 

تالش می کنند که شام را به آن اهدافی که برای خودتان 

گذاشته اید، برسید اما هیچکس شغلی برای شام تضمین 

منی کند، ش��ام خودتان مسئول هس��تید که شغلی برای 

خودت��ان پیدا کنید. بعضی وقتها الزم اس��ت که یک کار 

نیمه وقت و یا کار موقتی را برای چند سال انجام دهید 

تا اینکه کارتان دائم ش��ود.

معموال اشخاص چندین کار عوض 

میکنند تا شغل مورد عالقه شان را 

بیابند، همه تجربه های شغلی مهم 

هستند و شانس شام را برای یافنت شغل 

بعدی قویرت می کند.

کار/ تحصیالت بعدا
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