
Tanıtım programına  
hoşgeldiniz!
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Tanıtım programı nedir?
Tanıtım programı sizi Norveç çalışma hayatına katılmaya  
hazırlayacak olan bir eğitim programıdır. Norveç’e gelen  
15 ile 55 yaş arasındaki tüm mülteciler tanıtım programına 
katılacaktır. Ülkeye daha sonra gelen aile üyeleri için de  
aynısı geçerlidir. 

Tanıtım programıyla Norveççe öğrenecek ve Norveç  
toplumu konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Norveç çalışma 
yaşamı konusunda eğitim ve bilgi alacaksınız. Gereksinme 
duyarsanız eğitim de alacaksınız. Programı tamamladığınızda 
işe veya eğitim görmeye başlamanız bir hedef olarak  
alınmıştır. 

Tanıtım programı mümkün olan en kısa sürede, belediyenize 
yerleşmeniz sonrasında en geç üç ay içinde başlatılacaktır. 

Tanıtım programı tam zamanlı bir programdır.

Sizden beklenilenler  
Derslere hazırlıklı katılmanız ve 
öğrenecekleriniz konusunda  
sorumluluk taşımanız önem  
arz eder. 

Program danışmanı ve öğretmeniniz 
size yardımcı olacaktır. Bu kişiler size 
danışmanlık ve rehberlik yapabilirler. 
Bu arada herhangi bir sorunuz olursa 
onlarla konuşmanız önemlidir. 



Ekonomik destek 
Tanıtım programına katılımınızda size para ödenir. Bu desteğe 
‘’introduksjonsstönad’’ (tanıtım yardım parası) denir. 

Tanıtım yardım parası programa katılımınızda para kazanma 
gereğini ortadan kaldırır. 

25 yaş altıysanız ve ailenizle birlikte yaşıyorsanız size biraz 
daha az ödeme yapılır. 

Tanıtım yardım parasından vergi ödeyeceksiniz. Vergi size 
yapılan ödemede otomatik olarak kesilir. 

Aldığınız başka bir ekonomik destek varsa size yapılan  
ödemede biraz kesinti yapılabilir. Çocuk parası, nakit para 
yardımı veya program dışında para kazanmanız halinde  
kesinti olmaz.  

Tanıtım yardım parası belediye tarafından ödenir. Yanlış bilgi 
vermeniz halinde belediye tanıtım yardım parasını geriye iade 
etmenizi isteyebilir.

 

Tatil, devamsızlık ve izin
Yılda beş hafta tatil yapma hakkınız var. Hastalık, hamilelik 
veya programa katılamama bağlamında, başka önemli  
sebeplerin olması halinde de izin alma hakkına sahipsiniz. 
Buna izin diyoruz. İzin alma konusunda program danışmanınızla 
görüşmeniz gerekir.

Devamsızlığınız program danışmanı tarafından onaylanmazsa 
tanıtım yardım paranızdan kesinti yapılır ve programda daha 
az zamanınız olur. 

Programı yarıda keserseniz daha sonra katılma hakkını  
kaybedersiniz. Ayrıca, tanıtım yardım parasını da  
kaybedersiniz.



Tanıtım programının kapsamı 
ne olacak?
Tanıtım programı tüm katılımcılar için bazı ortak içeriğe  
sahiptir. Programın diğer içeriği size göre uyarlanır.  
 
 
 

• Tüm katılımcılar Norveççe öğrenecek. Öğretmen  
Norveççe öğrenimi için bir hedef belirleyecek. Bu  
Norveççe hedefi sizin daha önce gördüğünüz eğitime  
bağlı olacak.

• Tüm katılımcılar Norveç sosyal bilgisi de alacak.  
Öğrenim sizin topluma katılımınızı  kolaylaştıracak.    

• Tüm katılımcılar ‘’Yeni bir ülkede yaşama uyum sağlama’’ 
kursuna katılacaklar. Bu kurs sizin Norveç’te iyi seçim 
yapmanızı ve özel durumunuzu kendinizin etkilemesini 
kolaylaştıracak. Ayrıca, gerek duyduğunuzda nereden 
yardım alacağınızı da öğreneceksiniz. 



Çocuğunuz varsa veya çocuk bekliyorsanız ek olarak aile 
rehberliği  alacaksınız. Bu rehberlik vasıtasıyla Norveç’te aile 
olmanın nasıl olduğunu,  sizin ve çocuğunuz için ne tür  
hizmet verildiğini öğreneceksiniz. 

Tanıtım programı size ve hedeflerinize uygun olan içeriği de 
kapsayacak. Bu çalışma hayatına veya eğitime maaş almadan 
katılım olabilir. Çoğu kişi tanıtım programına katıldıkları süre 
içinde çalışma hayatına ve eğitime de katılmaktadır. 

Tanıtım programınızın kapsamı ve ne kadar süreceği  
konusunda program danışmanınızla birlikte bir plan 
yapacaksınız.

.



Kariyer rehberliği
Tanıtım programına başlamadan önce kariyer rehberliği 
alacaksınız. Bu sizin gelecekteki eğitim ve iş imkanlarınız 
konusunda verilen bir rehberlik olacak.

Kariyer rehberliği ülkenizdeki çalışma deneyiminiz ve  
eğitimininiz konusundaki bilgiye dayanır. Kariyer rehberliği 
almanız öncesinde bu bilgiler kayıt edilecek. 

Tanıtım programının nihai  
hedefi
Kariyer rehberliği almanız sonrasında program danışmanı  
ile birlikte tanıtım programı sırasındaki hedefinizi  
saptayacaksınız. Bu yüksek öğretim görmek için bir  hedef 
veya işe başlamak için bir hedef olabilir. Ayrıca, bir öğrenim 
sürecinin tümünü veya bölümlerini tamamlamak için de bir 
hedef olabilir. Buna nihai hedef denir.

Nihai hedef ülkenizdeki çalışma deneyiminiz, eğitimininiz  
ve gelecekteki iş istekleriniz temel alınarak saptanır. 



Tanıtım programı ne kadar 
sürer?
Tanıtım programının ne kadar süreceğini nihai hedefiniz 
belirler.

Şu anda ülkenizde aldığınız lise eğitiminiz varsa ve nihai 
hedefiniz yüksek öğrenime başlayabilmek veya işe girmek 
ise tanıtım programı altı ay kadar sürebilir.

Nihai hedef lise öğrenimi görmek ise tanıtım programı üç yıl 
kadar sürebilir. 

Şayet nihai hedef bir işe girmek ise program iki yıl kadar 
sürebilir.

Bazı durumlarda programı uzatmak mümkün olabilir.

NIHAI HEDEF

İş veya temel eğitimin bölümlerini 
veya tümünü veya lise öğreniminin 
bölümlerini  tamamlamak

İş veya yüksek öğrenime  
başlayabilmek

Altı aya  
kadar

PROGRAM SÜRESI     

Lise öğrenimini tamamlamak Üç yıla kadar

İki yıla kadar



Tanıtım programında size 
başarılar dileriz!
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