
تۆ به خێربێیت که  ده ست 
ده که یت به  به رنامه ی 

پێناساندن!

ی پێناساندنه که 
شێواز



مه به ست له  شێوازی پێناساندنه که  دڵنیابوونه  له وه ی که  ئه وکه سه ی 

پێویستی به  لێهاتوویی بنچینه یی هه یه، ڕێنوێنی و ڕێوجێ 

په یوه ندیداره کانی پێبدرێت بۆ ئه وه ی بچێته  ناوخوێندن یان ئیشه وه  . 

پالنی تاکه که سی،
الپه ڕه  ٨   

نیشته جێکردن 
له  شاره وانی

الپه ڕه   ٤

)په یڕه وکردنی زمان( 
پراکتیکه کردنی زمان، 

الپه ڕه  ١٢

)کاری په یڕه وکاری( 
کاری پراکتیکی،

الپه ڕه  ١٤

تۆڕی کۆمه اڵیه تی، 
کار/خوێندن له  دواتر دا، الپه ڕه  ١٦

الپه ڕه  ١٨

فێرکردنی زمانی نه رویجی و
په روه رده ی کۆمه اڵیه تی،

الپه ڕه  ١٠

نه خشه داڕشتنی توانستی
الپه ڕه  ٦
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ش��اره وانی به رپرس��یاری به رنام��ه ی پێناس��اندنی ل��ه  

ئه س��تۆیه   که  پێکهاتووه  ل��ه  فێرکردنی زمانی نه رویجی، 

پ��ه روه رده ی کۆمه اڵیه ت��ی و تێپه ڕب��وون ب��ۆ خوێن��دن 

ی��ان کار ل��ه  دوات��ر دا. به رنامه ک��ه   فولتای��م ده بێ��ت. 

وه  به هه میش��ه یی یاس��اکانی ژیان��ی کاری ئاس��ایی تی��ا 

پێناس��اندن  یارمه تی)پ��اره ی(  ت��ۆ  په یڕه وده کرێ��ت. 

وه رده گریت ک��ه  باجداره  )زه ریبه ی ده بێت لێبدرێت(. 

تۆ ل��ه  یارمه تییه ک��ه ت ده بڕدرێ��ت ئه گه ر ت��ۆ هۆکاری 

)مقب��ول(.  نه بێ��ت  س��ه ملێندراوت  ئاماده نه بوون��ی 

به خۆشحاڵییه وه  ده توانیت له  ده ره وه ی کاتی پرۆگرامه که  

کاربکه یی��ت. یارمه تییه که ت ک��ه م ناکرێته وه . زۆر که س 

ک��ه  پرۆگرامه که یان ته واوک��ردووه  کاری��ان وه رگرتووه  

یان ده س��تیان ک��ردووه  به  خوێندنی زیات��ر. پرۆگرامه که  

٢ساڵ ده خایه نێت، به اڵم ده توانرێت له  هه ندێک حاڵه تی 

تایبه تی دا په ره ی پێبدرێت بۆ ٣ ساڵ.

ڕێسای سه ره کی له  یاسای پێناساندن ئه وه یه  

که  به رنامه ی پێناساندن بۆ که سانێکه  که  

پێشینه ی په نابه رییان هه بێت له نێوان ١٨ 

بۆ ٥٥ ساڵی دا. له گه ڵ ئه وه ش دا ده بێت 

نیشته جێ ی شاره وانییه ک بیت به پێ ی 

ڕێککه وتننامه یه ک له گه ڵ ئیمدی و شاره وانییه که . 

هه ندێک گروپی تریش ده کرێت به رنامه که  

 بیانگرێته وه . دڵنیانیت له  مافه کانت، ئه وا کۆمون 
)شاره وانی( ده توانێت له نزیکه وه  زانیاریت پێبدات 
له سه ر ئه وه . تێبینی: مافه کانی به رنامه ی پێناساندن 

و یارمه تی کۆمه اڵیه تی له ده ست ده ده یت ئه گه ر 

باربکه ییت بۆ شاره وانییه کی تر پێش ئه وه ی به رنامه ی 

پێناساندنه که  ته واو بکه ییت.

نیشته جێبوون له  شاره وانی – ماف
و ئه رکه کان له  به رنامه ی پێناساندن دا
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ده زانیت حه زت له چییه  بیکه ییت له  داهاتوودا؟ یاخود 

ده ته وێت زیاتر ببیس��تیت له س��ه ر ئه و ده رفه تانه ی که  

ه��ه ن بۆ تۆ له  نه روی��ج دا؟ کاتێک تۆ دێیت بۆ نه رویج، 

دڵنی��ا نی��ت که  بتوانی��ت هه مان ئ��ه و کاره  بکه ییت که  

ل��ه  وواڵتی خۆت��ان ده تک��رد. به رنامه ی پێناس��اندنه که  

یارمه تیت ده دات ل��ه  پالندانانی تواناکانت و پالنی کار،  

به ش��ێوه یه ک که  بتوانیت چاوببڕیته  س��ه ر خوێندن یان 

کارێکی گونجاو. ئه مه  له  گفتوگۆیه ک له گه ڵ ڕێنوێنیکار 

ی��ان ئامۆژکارێک��ی پرۆگرامه ک��ه ت دا ده یکه یی��ت.

گرنگه  که  هه موو به ڵگه نامه یه کی 

کار و خوێندن هه م هی وواڵتی 

خۆتان و هه م هی نه رویج به باشی 

بپارێزیت. ئه م به ڵگه نامانه  له گه ڵ سی 

ڤی –یه که ت دا پێشکه ش ده که ییت کاتێک 

داوای کار ده که یت.

نه خشه داڕشتنی
توانستی
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ئایا ده خوازیت توانا ک��ه ی وواڵتی خۆتان به کاربهێنیت، 

ی��ان ده ته وێ��ت هه وڵ��ی خوێندنێکی ن��وێ بده ییت؟ 

هه رش��تێک هه ڵبژێریت پێویس��تیت به  داڕشتنی پالنێکه . 

پالن��ی تاکه که س��ی به رنامه ی پێناس��اندن پێویس��تیه کانی 

ت��ۆ به دیارده خات ب��ۆ فێربوون وه  چ��ی ڕێگه چاره یه ک/

چاالکییه ک��ت پێویس��ته  ت��ا بگه یی��ت ب��ه  ئامانجه کانت. 

ڕێنوێنیکارێک��ت ب��ۆ داده نرێ��ت ب��ۆ یارمه ت��ی دانت بۆ 

دروس��تکردنی پالن��ی خ��ۆت. ڕێنوێنی��کاری به رنامه که ، 

خزمه تگ��ووزاری و ڕێگاچ��اره کان ڕێکده خات بۆت که  تۆ 

پێویس��تنت له  بکه ره  جیاوازه کانی ژیانی ئیش و خوێندن و 

خزمه تگوزاری گشتی.

ئامانجی خوێندنی تۆ/هه ڵبژاردنی 

پیشه که ت ده بێت تۆ خۆت دایبنێیت 

و وه  هه روه ها ده بێت شاره زایی 

و توانستییه کانی خۆت به کاربهێنیت 

تا پێیان بگه ییت. شاره وانی له گه ڵ تۆ 

پالنێکی تاکه که سی درووست ده که ن تا تۆ 

هه نگاوێک بچیته  پێشه وه . جێبه جێکردنی 

پالنه  تاکه  که سییه که ت په یوه سته  زیاتر به  

کۆششی خۆته وه .

پالنی  تاکه که سی
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گرنگرتی��ن ئه و زانیارییانه ی تۆ پێویس��ته  بۆ ئ��ه وه ی ژیانێکی 

خ��ۆش بژیت له  نه روی��ج دا، ئه وه یه  ک��ه  نه رویجی فێرببیت، 

وه  فێربی��ت که  کۆمه ڵگا به چ��ی ش��ێوه یه ک به ڕێوه ده چێت. 

ش��اره وانی فێرکردن��ی نه رویجی��ت پ��ێ ده به خش��ێت و وه  

هه روه ها چه ن��د وانه یه کیش له  پ��ه روه رده ی کۆمه اڵیه تی به  

زمانێ��ک ک��ه  تۆ لێ ی تێبگه یی��ت. تۆ په یوه س��ت کراویت به  

وانه کانی نه رویجی و په روه رده ی کۆمه اڵیه تی که  بیانخوێنیت، 

ئه گ��ه ر نا ئه وا ده بێ��ت تاقیکردنه وه یه ک بکه ییت تا پیش��انی 

بده ییت که  تۆ چه ند زانیاری پێویس��تت هه یه  له س��ه ر زمانی 

نه رویج��ی و پ��ه روه رده ی کۆمه اڵیه تی. ش��اره وانی ئاگادارت 

ده کات��ه وه  چه ندێک م��اف و ئه رکت هه یه  له  فێ��رکاری دا به  

گوێره ی یاسا.

 

زۆر جێگای کار توانینی زمانی نه رویجی 

له  کارمه نده کانیان داواده که ن. له  جێ بۆ 

جێ ده گۆڕێت که  چی ئاستێکی توانینی 

زمان داواده که ن تا کارێکت پێ ببه خشن. 

ئه ویش په یوه سته  به وه ی کا کاره که  چی جۆره  

کارێكه . ده توانیت تاقیکردنه وه یه ک بکه ییت 

تا ئاستی نه رویجیه که ی خۆت بسه ملێنیت. 

له ماوه ی ساڵێک دا چه ندین تاقیکردنه وه ی 

نیشتیامنی ڕێکده خرێت. شاره وانی ئاگادارت 

ده کاته وه  کاتێک تاقیکردنه وه کان نزیک 

ده بنه وه .

فێرکردنی نه رویجی و
په روه رده ی کۆمه اڵیه تی

ده تانه وێت نه رویجی 

فێربنب؟

ئه فه ت!

آیوه !

یه ی!

به ڵێ!
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کلیلی فێربوونی نه رویجی به  باشی ئه وه یه  که  له شوێنی 

کارک��ردن زمانه ک��ه  زۆر به کاربهێن��ه . ش��اره وانییه کان 

به رپرس��یارێتی ئه وه یان هه یه  جێ ی کاری به کارهێنانی 

زم��ان په یدابکه ن ب��ۆ به رنام��ه ی پێناس��اندنه که . ئه مه  

ده رفه تی ئه وه ت پێده دات که  هه م خه ڵک بناس��یت وه  

هه م ژیان��ی کارکردنیش له  ش��اره وانییه  نوێیه که ت دا. 

هه م��وو جێگایه ک��ی کارکردن ناگونجێ��ت وه ک جێگای 

به کارهێنان��ی زم��ان کاتێک ک��ه  ئامانجه ک��ه  ئه وه بێت 

زۆرترین نه رویجی تیادا قسه بکرێت. تۆ پێویسته  له گه ڵ 

مامۆس��تانه رویجیه که ت یان ڕێنوێنی��کاری به رنامه که ت 

قسه بکه ییت بۆ ئه وه ی بزانیت کام جێگای به کارهێنانی 

زم��ان باش��رین جێگای��ه  بۆ ت��ۆ. جێ��گای به کارهێنانی 

زمانه که ت پێویس��ت ناکات له  هه مان بواری کار دا بێت 

ک��ه  ت��ۆ حه زده که ی��ت ل��ه  داهات��وو دا ه��ه ت بێ��ت.

پراکتیکه کردن )به کارهێنان(ی 

زمان ڕێگه چاره یه که  له  فێرکاریه که  

دا. به کارهێنانی زمان له  جێگایه کی 
کارکردن یارمه تیت ده دات که  خێراتر 

نه رویجیه که ت باشرت بێت. شاره وانی)کۆمون( 

جێگای پراکتیکه کردنی )به کارهێنانی( زمان 

ده دۆزێته وه . شاره وانییه  جیاوازه کان ڕه نگه  

سیسته می جیاوازیان هه بێت. پێویسته  

به دواداچوون بکه ییت تا بزانیت  هه له کان چۆنه  

له  شاره وانییه که ی تۆ.

په یڕه وکردنی زمان 
)پراکتیکه کردنی 

زمان(
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پراکتیک��ی(   کار)کاری  په یڕه وکردن��ی  ده زانی��ت   
به هێزکردن��ی  کاره  ب��ۆ  چ��ی ی��ه  ؟ مه ش��قپێکردنێکی 

ده رفه ته کان��ت بۆ چوون��ه  ناو کارکردن ی��ان خوێندن. 

به رنام��ه ی  له کۆتای��ی  هه ل��ه ت  ئ��ه م  کات  زۆرب��ه ی 

پێناس��اندنه که دا پێده درێت. پراکسیسی کار ڕێوجێیه که   

که  ه��ه م ده توانرێت له ڕێگای ش��اره وانییه وه  وه  ‘ناڤ’ 

ئ��ه وه  له ڕێگه ی ‘ناڤ’  -_یش��ه وه  ڕێکبخرێت. ئه گه ر 
ه وه  بدرێ��ت، ئ��ه وا ده بێت ل��ه الی ‘ناڤ’ ن��اوت تۆمار 
کرابێ��ت ک��ه  ب��ه دوای کار دا ده گه ڕێی��ت. ‘ناڤ’ی��ش 

ده توانێ��ت ڕێنوێن��ی و زانیاریت پێبدات س��ه باره ت به  

ڕێگاچ��اره ی ب��ازاری ئی��ش. پراکسیس��ی ئیش  له س��ه ر 

بناغه ی ئه و توانایه  ده بێت که  تۆ هه ته  و به رساو ده بێت 

ب��ه  پالن��ه  تاکه که س��یه که ته وه . کارێک��ی تاقیکردنه وه 

کارێک.  فێربوونی  پراکتیکی(  ده رفه تێکه  بۆ  )کارێکی 
ئه وه  “ماوه ی تاقیکاری” نییه بۆ ئیش��ێکی هه میشه یی .

کاری پراکتیکی له  جێگای کارکردنی 

ئاسایی دا ده بێت، له  که رتی گشتی 

یان تایبه تی. ئه گه ر تۆ پێویستیت به  

دابینکردنی پێویستی تایبه ت هه یه ، 

ئه وا ده توانرێت کاره  پراکتیکیه که ت 

له جێیه کی پارێزراو دا بێت. به باشی 

هه موو ئه و دۆکومێنتانه  بپارێزه  که  وه ری 

ده گریت. ئه وانه  گرنگن کاتێک به دوای 

کاردا ده گه ڕێیت.

په یڕه وکردنی کار 
‘کاری پراکتیکی’
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تۆ چی ده توانی��ت بکه ییت تا یارمه تی ئ��ه و کۆمه ڵگایه  

بده یی��ت ک��ه  تی��ای دا ده ژی��ت؟ زۆر که س ش��اره زایی 

باش��ی په یداک��ردووه  ل��ه  به ش��داری کردن��ی ل��ه  تۆڕی 

کۆمه اڵیه ت��ی جی��اواز دا وه ک بۆ منوون��ه  کۆمه ڵه  و تیپی 

وه رزش��ی. ئ��ه وه  ناس��یاو ی گرنگ��ی په یدا ک��ردووه  له  

دوات��ر دا له  ژی��ان دا. له گه ڵ ئ��ه وه ش دا زۆربه ی زۆری 

ش��اره وانییه کان خه ڵک��ی تازه بۆهاتووی��ان هه ی��ه  ک��ه  

به رنام��ه ی پێناس��اندنه که یان ت��ه واو ک��ردوه  و ده توانن 

ئامۆژگاری باشت پێبده ن. وه  بۆ منوونه  له  ڕێگای ڕێبه ری 

په نابه ران _ وه، خاچی س��وور  ده توانی��ت ئه مانه  ببینیت 

وه  که س��ی تریش ک��ه  حه زده که ن الیه ن��ی جۆراوجۆری 

کۆمه ڵگا خۆجێییه که ت پیش��ان بده ن. ئه م س��ایته  چێک 

بزانه    www.frivillighetsportalen.no : بکه

هیچ هه ی��ه  بۆ تۆ بگونجێت، یان له گ��ه ڵ ئامۆژگاریکاری 

به رنامه که ت قسه بکه .

زۆر که س له  نه رویج دا ئه ندامه  له  

چه ندین ڕێکخراو و تیپی خۆبه خش دا. 

شتێک بدۆزه ره وه   که  حه زت لێیه تی 

– به شداری بکه  له  چاالکی دا له  
کۆمه ڵگه  ناوخۆییه که ی خۆت دا.

تۆڕی کۆمه اڵیه تی
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ت��ۆ ده بێت خۆت چاالکبیت له گ��ه ڕان به دوای ئیش دا. 

ڕه نگه  کاتی پێبچێت بۆکه س��ێکی تازه هات��وو بچێته  ناو 

ژیانی کارکردنی نه رویجی یه وه . زۆر له  به ش��داربووان 

ک��ه  به رنامه ی پێناس��اندنیان ت��ه واو ک��ردووه ، له دواتر 

دا کاری��ان وه رگرت��ووه . ش��اره وانییه که ت به هاوکاری 

له گه ڵ ‘ن��اڤ’ و ‘ئیمدی’ ده توانن هاوکاری بکه ن تا تۆ 

بگه ییت به و ئامانجان��ه ی بۆ خۆتت داناون، به اڵم که س 

ناتوانێت گه ره نتی کارت بۆ بکات. هه ندێک جار ڕه نگه  

پێویس��ت بکات ک��ه  تۆ کارێکی پارت تای��م وه ربگریت،  

یان کارێکی کاتی بۆ چه ند س��اڵێک پێش ئه وه ی بتوانیت 

ئیش��ێکی هه میش��ه ییت ده س��ت بکه وێت.

زۆرکات زۆر زه حمه تی هه یه  

پێش ئه وه ی که سێک ئه و ئیشه ی 

ده ستبکه وێت که  حه زی لێیه تی. 

هه موو شاره زاییه کی کار گرنگه  وه  

یارمه تی ده کات له  زیادکردنی توانای تۆ و 

ده رفه ته کانی دوارۆژت دا.

کار یان خوێندن له  دواتر دا
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Oslo, Akershus, Vestfold,
Østfold

ئیمدی ناوه ندی ڕۆژهه اڵت:

به رپرسه کان: پارێزگا 

Hedmark, Oppland,
Buskerud

www.imdi.no  www.nav.no  www.nyinorge.no  www.norge.no  www.inytt.no 

ئیمدی باکوور:

به رپرسه کان: پارێزگا 

Finnmark, Nordland, Troms

ئیمدی ناوه وه ی نه رویج:

به رپرسه کان: پارێزگا 

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag,
Møre og Romsdal

ئیمدی ڕۆژئاوا:

به رپرسه کان: پارێزگا 

Sogn og Fjordane,
Rogaland, Hordaland
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چاپکراوه  له الیه ن: به ڕێوه به رایه تی گونجاندن و فره یی )ئیمدی(

ته له فۆن: ٢٤١٦٨٨٠٠
 post@imdi.no :پۆستی ئه له کرتۆنی 


