န ာော်နေဘာသာနှင ော် လူမှုနရေးဘာသာရပော် စာနမေးပွဲ မ ာေးန ြေဆရ
ို ာတငော်
န ြေဆသ
ို မ
ူ ာေး သထာေးသငန
ော် သာ အခ ကော်အလကော်မ ာေး
အချန ီအမရာကလာရ ည။ အချနလန ှမရာကလာသူ ျာေးက
ကယ
ို တ
ော် င
ို လ
ော် ာနရာကော် ခငော်ေး- စာမ ေးပွဲကျငေးပရာသ သင
ို့
ဝငခငပပြု
ည ဟတ။ စာမ ေးပွဲကျငေးပသညဌ
ို့ ာန ှ မပေးပထာေးမသာစာတ
ငမ ာပပထာေးသညို့
ို့
ို့
အချနနှငမနရာက
ကကညို့ပါ။
ို့
သကော်နသခံ

စာမ ေးပွဲကျငေးပရာသမရာက
လျှင တရာေးဝငအမထာကအထာေးပပပပီေးမနာက စာမ ေးပွဲမပ ဆသူ
ို့

အနထာကော်အထာေး -

စာရငေးစာရကတင လက ှတထေးပါ။ တရာေးဝငအသအ တ
ှ ပပြုမသာ အမထာကအထာေး ျာေး ှာ  သကတ ေး ကနမသေးမသာ နငငံကေးူ လက ှတ (Pass)
 မနာမဝ ယာဉ်မ ာငေးလငစင (Norsk førerkort) ူရငေးနှင ို့ တတူ
 ဓာတပံပါမသာ မနာမဝ ဘဏကဒ (Norsk bankkort med bilde)
 2003 ခနှစ ဧပပီလ ၁ ရကမန၏
ို့ မနာကပငေးတင စာပလ
ို့ ပငနေးဌာန(Posten)က
ထတမပေးထာေးမသာ အမထာကအထာေးကဒ
 ဥမရာပဓနသဟာယ (EØS) အတငေးရှ နငငံတခခက ထတမပေးထာေးမသာ အ ျြုေးသာေး ှတပံတင
 ဒကခသည ျာေးကထတမပေးသညို့ နငငံကေးူ လက ှတ (Reisebevis for flyktninger) နှင ို့
ဧညို့နငငံသာေး ှတပံတင (Utlendingspass)
 နငငံပခာေးသာေး ျာေး မနထငခငလ
ို့ က ှတ (Oppholdskort)
 အ ညအပပညို့အစံနှင ို့ မ ေး ာေးရာမဒသတမို့ ာပပပါရှမသာ နငငံခလခ
ံ ငမလျှ
ာကထာေးသူ
ို့
ှတပံတင (Asylsøkerbevis) … တပ ို့ စသည။

အမညော် -

စာမ ေးပွဲမပ ဆသူစာရငေးတငလက ှတထေးသညို့အခါ မ ာပပထာေးမသာ သငအ
ည၊
ို့
မနရပလပစာ နှင ို့ မ ေးသကကရာဇ ျာေး ှန-

စာနမေးပွဲ ေငော်န ကေးန ပစာ -

ှန စစမဆေးပါ။

စာမ ေးပွဲဝငမကကေးက မငမတာငေးခံလာပပပပီေးမပေးသငေးခွဲသ
ို့ ူ သ ို့ ဟတ စာမပ ဌာနသ ို့
တကရကမငမပေးသငေးခွဲသ
ို့ ပူ စလျှင မငရမပပစာက တပါတညေး ယူမဆာငလာရ ည။
ဘဏကဒနှငမပေးသ
ငေးပပီေးပ စပါက မပပစာပပရန လပါ။
ို့

အနထာကော်အကူ

စာမ ေးပွဲမပ ရာတင ညသညို့အမထာကအကူပစစညေး ျှသေးခ
ံ င ို့ ပပြု။ ဆလသည ှာ

ပစစညေးော် မ ာေး -

အငတာနကက သ ို့ ဟတ ကနပျူတာတငသ ေးဆညေးထာေးသညို့ စာရကစာတ ေး ျာေးက သင
သံေးခငရ
ို့ ည ဟတ။ စာမ ေးပွဲမပ ဆမနစဉ်အတငေး စာမ ေးပွဲခနေးမစာငသ
ို့ ူ သ ို့ ဟတ
စာမ ေးပွဲကကီေးကကပသူတ ို့ အ
ှ ပ အပခာေး ညသူနင
ှ ို့ ျှ မပပာဆဆကသယပခငေး ပပြုရ။
မ ာက ျကကျူေးလနပါက သ ာ (စာခေးချပခငေး)ဟ သတ ှတ ည။

စာနပအနိုပညာ

သီကေးမရေး
ံ
ွဲွဲ့တငပပ (skriftlig framstilling) အပငေးက မပ ဆရာတင

ခိုေးယူသေးံို စမ
ွဲ ှု (plagiat) -

သငကယတငမရေးသညစ
ို့ ာသာေးပ စရ ည။ စာမပအနပညာခေးယူသေးစ
ံ ွဲ (plagiat) က
လံေး၀ခင ို့ ပပြု။ အကယ၍ သငအ
ို့ မနနှင ို့ (အငတာနက၊ ပပဋ္ဌာနေးစာအပ သ ို့ ဟတ
သငတနေးသာေးသူငယချငေး ကွဲသ
ို့ မသာ)
အပခာေးသူထံ ှ တပဒလံေးပ စမစ တစတတပငေးပ စမစ
ို့
ကူေးချအသံေးပပြုပပီေး သငကယတငမရေးသာေးသမယာင အသံေးချခွဲပ
ံ ွဲ
ို့ ါက စာမပအနပညာခေးယူသေးစ
အပ စသတ ှတပပီေး ထမပ ဆ အပငေးအတက အ ှတလံေး၀မပေး ည ဟတ။

စာနရေးကရယာမ ာေး -

အကက ေးမရေး ှတရန သငက
ွဲ င ို့ ရှ။ သမသာ
ို့ ယပငစာအပစာရက ျာေး သံေးစခ
ို့
လအပ၍မတာငေးဆပါက ခွဲတန
ံ င
ှ စက
ို့ က ူထတမပေး ည။ ထစကကူ ျာေးက စာမ ေးပွဲခနေး ှ ထကခာ ီ
တာဝနကျသူထံ ပပနလညအပနှခ
ံ ရ
ွဲို့ ည။

လကော်ကင
ို ြေ
ော် ို ော်ေး -

စာမ ေးပွဲမပ မနစဉ်အတငေး လကကင နေးက လံေးဝပတထာေးပပီေး အမဝေးတငထာေးရ ည။
သငအ
ို့ ကကျအတထွဲတငပ စမစ သငအ
ို့ နီေးတငပ စမစ ယူမဆာငထာေးခင ို့ ပပြု။
စာမ ေးပွဲမပ ဆစဉ်အတငေး လကကင နေးလက၀ယရှမကကာငေး စစမဆေးမတွဲ့ ရှရပါက
သ ာ လပရန(စာခေးချရန) ကကံစည ဟ သတ တ
ှ
ည။

ာမက ော်ေး ြေစော် ခငော်ေး -

သင နာ ကျနေးပ စပါက ဆရာဝနထံ ှမဆေးစာ သ ို့ ဟတ နာ ကျနေးအနာေးယူခငမ
ို့ ပေးစာက
စာမပ ဌာနသ စာမ
ေးပွဲကျငေးပသညို့မန ို့ ှ (၇) ရကထကမနာက ကျမစဘွဲ မပေးပရို့ ည။
ို့
သပ ို့ စလျှင မနာငတချနတင စာမ ေးပွဲကအခ ွဲထ
ေးနင ည။
ို့ ပ ံမပ ဆခငမတာင
ို့

မသမာမှု (စာခေးို ခ ခငော်ေး)

စာမ ေးပွဲမပ ရာတင ညသညို့အမထာကအကူပစစညေး ျှသေးခ
ံ င ို့ ပပြု။ စာကူေးချလျှင သ ို့ ဟတ

(fusk)-

ခေးချရနကကြုေးစာေးလျှင သ ာ ဟ သတ ှတသည။
သ ာ ဟ ဆနငသည ျာေး ာှ ဥပ ာအာေးပ င ို့  အီလကထရနေးနစပစစညေး ျာေးနှင ို့ လကကင နေး အသံေးပပြုပခငေး
 သူတပါေးထံ ှ တပဒလံေးပ စမစ တစတတပငေးပ စမစ ကူေးချပခငေး
 ှတပံတငအမထာကအထာေးအတသံေးပခငေး
 အဘဓာန (ordbok) သ ို့ ဟတ ယူမဆာငလာသညို့ ှတစ ျာေးအသံေးပပြုပခငေး
 စာမ ေးပွဲမပ ဆစဉ်အတငေး စာမ ေးပွဲတာ၀နကျသူ ျာေး ှအပ အပခာေးတစံတမယာကနှင ို့
ဆကသယမပပာဆပခငေး။
သ ာ လပခွဲလ
ို့ ျှင သ ို့ ဟတ လပရနကကြုေးစာေးခွဲလ
ို့ ျှင ပ စလာနငသည ှာ  သငအ
ို့ ာေး စာမ ေးပွဲခနေး ှ ထကခာခငေး ည။
 ထစာမ ေးပွဲကာလအတငေး မပ ဆပပီေးသညို့ ညသညအ
ို့ ပငေးအတက ျှ
မအာင/ရံေးလက ှတထတမပေး ည ဟတ။ (မရေးမပ နတမပ နှစခစလံေးနှငသ
ို့ ကဆငသည)

 မနာကထပစာမ ေးပွဲမပ ဆလျှင စာမ ေးပွဲဝငမကကေးမပေးသငေးရ ည။
 သ ာ ဆရာတင စာမ ပွဲမပ ဆမနစဉ်၊ မပ ဆပပီေးမနာက သ ို့ ဟတ အမပ လာစစမဆေးဆွဲ
ကာလအာေးလံေးနှင ို့ အကျံြုေး၀ငသည။
နအာငော်/ရှု ံေး လကော်မှတ ော် -

မအာင/ရံေးလက ှတက သငတနေးသာေးစာရငေးတင မ ာပပထာေးသညလ
ို့ ပစာသ ို့
စာမပ ဌာနကပမပေးလ
ို့
ို့ ည။ မနရပလပစာအသစမပပာငေးသာေးပါက စာမပ ဌာနသ သင
ို့
အမကကာငေးကကာေးရ ည။

နစာဒကတကော်ပိုငခ
ော် င ော် -

နအာငော်/ရှု ံေးရလဒော် အနပေါ်နစာဒကတကော် ခငော်ေး - (မနာမ၀ဘာသာစာမ ေးပွဲ၏)
သီကေးမရေး
ံ
ွဲွဲ့တငပပ (skriftlig framstilling) အပငေးအတက စာမ ေးပွဲရလဒအမပေါ် မကျနပပါက
မစာဒကတကပငခငရှ
ို့ သည။ မစာဒကတကပငခငက
ို့ ာလ ှာ စာမ ေးပွဲရလဒထတမပေးသညို့မန ို့ ှ
ရကသတတပတသံေးပတအတငေးပ စသည။
စာနမေးပွဲ စစော်နဆေးပံို မူမမှ ော်သညော်ကို နစာဒကတကော် ခငော်ေး - စာမ ေးပွဲစစမဆေးပံ ူ

ှနခွဲလ
ို့ ျှင

လူ မရေးဘာသာရပ(samfunnskunnskap)စာမ ေးပွဲ၊ မနာမဝဘာသာ နတမပ စာမ ေးပွဲ
(muntlig norskprøve ) နှင ို့ တရနာေးလညနငစ ေးစစမဆေး (leseforståelse) ၊
ကကာေးသနာေးလညနငစ ေးစစမဆေး (lytteforståelse) နှင ို့ သီကေးမရေး
ံ
ွဲွဲ့တငပပ တတ
ို့ င
အပငေး(delprøve) အလက မစာဒကတကပငခငရ
ှ
။ မစာဒကတကပငခငကာလ
ှာ
ို့ သည
ို့
စာမ ေးပွဲမပ ဆသညမ
ို့ န ို့ ှ ရကသတတပတသံေးပတအတငေး ပ စသည။
မစာဒကတကပငခငနှ
သက၍ www.norskprøven.no နှင ို့
ို့ ငပတ
ို့
www.samfunnskunnskapsprøven.no တတ
ို့ င မလို့လာ တရပါ။
စာမ ေးပွဲ စ ီ လကမတွဲ့လပမဆာင ယရာ ျာေးနှငသ
ို့ ကဆငသညို့မ ေးခနေး ျာေးက
မ ေးပ နေးစံစ ေးခငရ
ံ
ွဲွဲ့တငပပ အပငေး၏ မ ေးခနေး ျာေးကနာေး လညပါက
ို့ ှပါသည။ သီကေးမရေး
စာမ ေးပွဲခနေးကကီေးကကပသူက မ ေးပ နေးနငသည။

