اطالعات برای اشتراک کنندگان در مورد سپری نمودن تِست زبان نارویجی و جامعه شناسی
حاضری :شما باید برای دادن امتحان به وقت معین حاضر شوید .اشتراک کننده که نا وقت در امتحان حاضر میشود پذیرفته
نمیشود .برای کسب معلومات در باره محل و وقت امتحان به نامه محل امتحان مراجع کنید.
سند هویت :زمانیکه شما به محل امتحان حاضرمیشوید باید سند هویت قابل اعتبارخود را نشان داده ودر لیست اشتراک کنندگان
امضا نمائید .سند قابل قبول عبارت از:
• پاسپورت قابل اعتبار
• الیسنس رانندگی نارویجی ـ اصل یا مثنی
• کارت بانک نارویجی با فوتو
• کارت هویت صادرشده توسط اداره پست بعد از اول اپریل ۲۰۰۳
• کارت هویت ملی صادر شده در داخل جامعه اقتصادی اروپا
• پاسپورت پناهندگی و پاسپورت برای خارجیان
• کارت اقامت برای خارجیان
• کارت پناهجویی با اسم و معلومات در باره محل تولد
اسم :زمانیکه شما زیر لیست اشتراک کنندگان امضا مینمائید باید کنترول کنید که آیا اسم ،آدرس و شماره هویت تان درست نوشته
شده است یا خیر.
رسید :اگر شما عوارض امتحان را توسط فاکتور (بل) و یا مستقیما به محل امتحان پرداخته اید ،باید رسیدش را زمانیکه برای
امتحان حضور یافتید نشان دهید .اگر توسط کارت بانک پرداخته اید نیاز به نشان دادن رسید را ندارید.
سرقت ادبی :متن های که شما در امتحان تحریری می نویسید باید اثر خود شما باشد .سرقت ادبی اجازه نیست .اگر شما یک
قسمت از متن و یا تمام متن کسی دیگری را ( مثال ازانترنت ،کتاب درسی و یا همصنفیان) استفاده کرده و آنرا اثر خود معرفی
کنید آن به عنوان سرقت ادبی شمرده میشود و امتحان شما مورد ارزیابی قرار نمیگیرد.
لوازم نوشتاری :شما نمی توانید از لوازم نوشتاری خود برای یادداشت گرفتن استفاده کنید ،اما اگر بخواهید برایتان کاغذ و پنسل
داده میشود .کاغذ را پیش از ترک محل دوباره تسلیم کنید.
تیلیفون موبایل :شما باید تیلیفون موبایل خود را کامال خاموش کرده و آنرا در جریان تِست کنار بگذارید .شما نمی توانید آنرا در
جیب خود و یا با خود در موقع امتحان داشته باشید .اگر یک اشتراک کننده با موبایل در جریان امتحان گرفتار شود نقل شمرده
می شود.
مریضی :در صورت مریضی شما باید حد اقل در جریان هفت روز بعد از تاریخ امتحان رقعه مریضی یا تصدیق داکتر را
بفرستید و یا به محل امتحان تحویل دهید .در آنصورت شما میتوانید بعدا خود را دوباره به طور رایگان شامل امتحان کنید.
نقل :شما نمی توانید از کدام لوازم کمکی در جریان امتحان استفاده کنید .استفاده از وسایل کمکی و یا تالش برای استفاده ازآنها
نقل شمرده می شود.
نمونه های نقل میتواند موارد زیر باشد:
• استفاده از لوازم کمکی الکترونیکی و تیلیفون موبایل
• کاپی نمودن تمام جواب و یا یک قسمتی جواب از کسی دیگر
• استفاده از سند هویت دیگران
• استفاده از لغاتنامه یا از یادداشتهای با خود آورده شده
• مکالمه با دیگران به جزازکارمندی که در جریان امتحان در محل امتحان حضور دارد

نقل و یا تالش برای نقل منجر میشود که شما:
• از امتحان اخراج شوید
• برایتان تصدیق امتحان برای قسمت های امتحان داده شده در این دوره امتحان داده نشود (این مربوط هم امتحان
تحریری وهم تقریری می شود)
• شما باید فیس امتحان را زمانیکه دوباره امتحان میدهید بپردازید
• نقل میتواند در جریان امتحان ،بعد از امتحان و یا در زمان بررسی امتحان کشف شود.
محل امتحان تصدیق امتحان را به آدرس که در لیست اشتراک کنندگان امتحان ثبت است میفرستد.اگر آدرس شما جدید
میشود باید برای محل امتحان خبردهید.
حق شکایت :شکایت باالی نتیجه :شما حق شکایت را باالی نتیجه امتحان تحریری(تِست نارویجی) دارید .مهلت شکایت تا سه
هفته بعد از بررسی امتحان میباشد.
شکایت باالی اشتباهات رسمی درجریان سپری نمودن :شما میتوانید باالی اشتباهات در جریان امتحان جامعه شناسی امتحان
تقریری نارویجی و بخش درک خواندن ،درک شنیدن وامتحان تحریری شکایت کنید.مهلت شکایت سه هفته بعد از سپری نمودن
امتحان میباشد .برای دریافت معلومات در باره حق شکایت به صفحه های زیر مراجع کنید:
www.norskprøven.no & www.samfunnskunnsksprøven.no
قبل از شروع امتحان شما میتوانید در مورد امتحان سوال کنید .اگر سواالت امتحان تحریری را متوجه نشدید میتوانید ازسر
گروپ مسولین امتحان بپرسید.

