የኖሸክና የሕብረተሰብ እውቀትን በተመሇከተ ፈተና ሇሚወስዱ የሚሰጥ መረጃዎች

የመገኛ ጊዜ:
ሇፈተናው በሰኣቱ(በእቅጩ) መገኘት ኣሇብሕ። ኣርፍደው የሚመጡ ተፈታኞ ተቀባይነት ኣያገኙም( ሇፈተና መቅረብ ኣይችለም)።
ከትምሕርት ቤቱ የተላከው ደብዳቤ ላይ የቦታ እና የመገኛ ሰኣት መረጃዎች ማየት ይቻላል።
መሇያ ወረቀት:
ወደ ፈተናው ክፍል ከመግባት በፊት ተቀባይነት ያሇው መታወቂያ ማሳየት ኣሇብህ።በተጨማሪም የተፈታኞች ስም ዝርዝር ላይ
መፈረም ኣሇብህ።

ተቀባይነት ያሇው መታወቂያ የሚባሇው
-ፓስፖርት
-የኖርዌ መንጃ ፈቃድ
-ፎቶ ያሇው የኖርዌ ባንክ ካርድ
-ከኣፕሪል ኣንድ 2003 በሁዋላ የወጣ ከፖስታ ቤት የሚሰጥ መታወቂያ
-በኣውሮፓ ኢኮኖሚ ማሕበር ውስጥ ባለ ኣገሮች የሚሰጥ የቤሕራዊ መታወቂያ
-የስደተኞች ከኣገር ወደ ኣገር መሄጃ ማስረጃ(ወረቀት) እና የውጪ ኣገር ፓስፖርት
-ሇውጪ ዜጋዎች የሚሰጥ የመኖሪያ ፈቃድ ካርድ
-ስም እና የትውልድ ቦታ ያሇበት የጥገኛ ጠያቂዎች ማረጋገጫ
ስም፡
የተፈታኞች ስም ዝርዝር ላይ በምትፈርምበት ጊዜ ስም፣ ኣድራሻ እና የትውልድ ቀን በትክክል መጻፉን ማረጋገጥ ኣሇብሕ።
ደረሰኝ፡
የፈተናውን ወጪ በወረቀት ደረሰኝ ከፍሇህ ከሆነ ደረሰኙን ሇፈተናው ስትቀርብ ማሳየት ኣሇብሕ። በባንክ ካርድ ከፍሇሕ ከሆነ ግን
ደረሰኝ ኣያስፈልግም።

ማገዣዎች ፡
በፈተናው ጊዜ ምንም ኣይነት የሚያግዙህ ነገሮች መጠቀም ኣትችልም። የራስሕን ኮምፒውተርም መጠቀም ኣትችልም።
የመጻፊያ ቁሳቁሶች፡
የራስህን የመጻፊያ ቁሳቁሶች መጠቀም ኣትችልም ግን እርሳስና ወረቀት የሚያስፈልግሕ ከሆነ ይሰጥሃል።ወረቀቱን የፈተናውን ክፍል
ሇቀሕ ስትወጣ ማስረከብ ኣሇብሕ።
የሞባይል ስልክ፡
ሞባይል እንዳሇ ኣጥፍተህ ሌላ ቦታ ማስቀመጥ ኣሇብሕ። በኪስ ውስጥ ወይም በቦታህ ላይ ኣጠገብህ መስቀምጥም ኣትችልም። በፈተና
ላይ ሞባይል የሚገኝባቸው ተፈታኞች እንደመርኮረጅ ሙከራ ነው የሚቆጠርባቸው።

ሕመም፡
ከታመምክ የሓኪም ወረቀት ወይም የሕመም እረፍት ማስረጃ ፈተናው ኣልቆ ቢበዛ ቢበዛ ከኣንድ ሳምንት በኅላ ሇትምሕርት ቤቱ
ማስረከብ ኣሇብሕ ወይም መላክ ኣሇብሕ።
መኮረጅ:
መኮረጅ ወይም የመኮረጅ ሙከራ የሚቀጥሇውን ያስከትላል።
-ከፈተና ክፍል ትባረራሇሕ
-ፈተናውን እንደወሰድክ የሚያሳይ ማረጋገጫ ኣይሰጥሕም
-የፈተናውን ወጪ ፈተናውን በድጋሚ ስትወስድ እንደገና መክፈል ኣሇብሕ

የፈተና መረጃ፡
ትምሕርት ቤቱ የፈተናውን መረጃ(ሰርተፍኬት) የተፈታኞ ስም ዝርዝራ ላይ በተጻፈው ኣድራሻህ ይልክልሃል። ወደ ኣዲስ ኣድራሻ
ከገባህ ሇትምሕርት ቤቱ ማሳወቅ ኣሇብሕ።
የይግባኝ መብት፡
የውጤት ይግባኝ: የፈተናውን የጹሁፍ ክፍል ውጤትን በተመሇከተ ይግባኝ ማስገባት መብት ኣሇሕ(የኖሽክ ፈተና ወይም
norskprøven)። ይግባኝ የሚገባበት ጊዜ ውጤቱ ወቶ በ3 ሳምንት ጊዜ ውስጥ መሆን ኣሇበት።
የፈተናውን ደንብ ተግባር ላይ መዋል በተመሇከተ የሚገባ ይግባኝ፡የሕብረተሰብ ዕውቀት ፈተና ላይ ፣ የኖሽክ የቃል ፈተና ፣ የማንበብ
መረዳት እና የመስማት መረዳት ፈተና ክፍል ላይ የደንቦችን ስሕተት በተመሇከተ ይግባኝ ማስገባት ትችላሇሕ። ይግባኝ የማስገቢያ
ጊዜው ፈተናው ተወስዶ በ3 ሳምንት ጊዜ ውስጥ ነው። ስሇ ይግባኝ መብት በ www.norskprøven.no እና
www.samfunnskunnskapsprøven.no.
ማየት ይቻላል።
ፈተናውን ከመጀመርህ በፊት ተግባራዊ ጥያቄ የመጠየቅ እድል ኣሇህ

