Informasjon til kandidatene om gjennomføring av
prøver i norsk og samfunnskunnskap

Kurdisk-sorani

زانیاری بۆ بەشداربوان لەسەر چۆنیەتی ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکانی
زمانی نەرویجی وزانستە کۆمەاڵیەتییەکان.
ئامادەبوون:
دەبێت لە کاتی دیاریکراودا لە شوێنی تاقیکردنەوەکەدا ئامادەبیت .ئەو بەشداربووانەی لە کاتی دیاریکراودا
دوادەکەون ڕێگایان پێنادرێت تاقیکردنەوەکە ئەنجام بدەن .بۆ زانیاری دەربارەی شوێن و کاتی تاقیکردنەوەکە
سەیری ئەو نامەیە بکە کە لە قوتابخانە یان شوێنی تاقیکردنەوەکە بۆت هاتووە.
ناسنامە /کارتی شناسایی:
کە دەگەیتە شوێنی تاقیکردنەوەکە پێوستە ناسنامەیەکی پەسندکراو پێشان بدەیت و لە لیستی بەشداربووان ئیمزا
واتە تەوقیعی خۆت بکەیت .ناسنامەی پەسندکراو ئەمانەن:
 پاسپۆرتی باوەڕپێکراو
 مۆڵەتی شوفێری نەرویجی ئۆرگیناڵ و کۆپی باوڕپێکراو Norsk førerkort
 کارتی بانک ،نەرویجی بێت و وێنەی لە سەر بێتNorsk bankkort .
 ئیدە کارتی پۆست کە لە دوای  ١ئەپریلی  ٢٠٠٣ـوە دەرچووبێتPostens ID-kort.
 ئیدە کارتی نیشتیمانی کە لە ناوچەی  EØSـوە دەرچووبێت.
 پاسپۆرتی پەناهەندان ،وە پاسپۆرتی واڵتانی تر.
 کارتی نیشینگە واتە مافی مانەوە Oppholdskort
 کارتی داواکاری پەناهەندەیی کە تەوقیع/ئیمزا و شوێنی لە دایکبوونی لەسەر تۆمارکرابێت.
ناو:
کاتێک لە لستی ناوی بەشداربوان ئیمزا دەکەیت ،پێوستە کۆنتڕۆلی ( ،)ID-nummerناو و ناونیشانت بکەیت و
دڵنیابیت کە ڕاست نووسراون.
وەسل/پسوولەی پارەدان : Kvittering
ئەگەر پارەی تاقیکردنەوەکەت بە فاکتورە یان ڕاستەوخۆ دابێتە شوێنی تاقیکردنەوەکە ،دەبێت وەسڵی
پارەدانەکە پێشان بدەیت کە دەگەیتە شوێنی تاقیکردنەوەکە .ئەگەر پارەکەت بە کارتی بانک دابێت ئەوە پێوسیت
ناکات وەسڵی پارەدانەکە پێشان بدەیت.
کەرەستەی یارمەتیدەر/کۆمەک:
تۆ لە کاتی تاقیکردنەوەکەدا ناتوانیت هیچ جۆرە کەرستەیەکی یارمەتیدەر بەکار بهێنیت .واتە تۆ ناتوانیت
ئینتەرنێت یان ئەو زانیاری و دکومێنتانەی کە لە کۆمپیوتەرەکە پاشەکەوت کراون بەکار بهێنیت .لە کاتی
تاقیکردنەوەکەدا ناتوانیت پەیوەندی بە هیچ کەسێکەوە بکەیت جگە لە بەرپرس یان چاودێرانی تاقیکردنەوەکە.
پەیوەندیکردن با کەسانی ترەوە وەک قۆپیە و غەش (تەقلبێ)ـکردن دەژمێردرێت.
هێنان و کۆپی کردنی زانیاری:
ئەو تێکستەی لە بەشی (تاقیکردنەوەی بەنووسین)دا دەینووسیت دەبێت کاری خودی خۆت بێت .کۆپی کردن
نابێت و قەدەغەیە .ئەگەر بێت و هەموو یان بەشێك لەتێکستێکی کەسێکی ترت بەکارهێنا (بۆ نموونە لە
ئینتەرنێت ،کتێبی خوێندن یان قوتابییەکی تر) و وەک نووسینی خۆت پێشانت دا ،ئەوە وەک کۆپیکردن و
فێڵکردن دەژمێردرێت ،وە ئەم بەشەی تاقیکردنەوەکەت بۆهەژمار ناکرێت .واتە نمرە وەرناگریت.
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کەرەستەی نوسین:
تۆ ناتوانیت کەرەستەی نووسینی خۆت بەکار بهێنیت بۆ نووسینی سەرنج و تێبینییەکانت ،بەاڵم ئەگەر حەزدەکەیت
دەتوانی پێنووس (قەڵەم) و کاغەز وەربگریت .دەبێت پێش ئەوەی شوێنی تاقیکردنەوەکە بە جێبهێلیت کاغەزەکە

بگەڕێنیتەوە.
مۆبیل تەلەفۆن:
دەبێت مۆبیل تەلەفۆن بەتەواوی بکوژێنیتەوە و لە دووری خۆتی دابنێیت .نابێت تەلەفۆنەکەت لە ناو گیرفانت
یان لە الی شوێنەکەت بێت .ئەگەر لەکاتی تاقیکردنەوەدا تەلەفۆنی مۆبیل لە الی بەشداربوێک بگیرێت ،وا
دەژمێردرێت کە ئەوکەسە هەوڵی قۆپیە/غەش (تەقلبێ)ـکردنی داوە.
نەخۆشی:
ئەگەر نەخۆش کەوتیت ،دەبێت لە ماوەی حەوت ( )٧ڕۆژدا ئیجازەی نەخۆشی یان ڕاپۆرتی دکتۆر بگەینیتە
شوێنی تاقیکردنەوەکە .بەم شێوەیە دەتوانیت دوواتر دووبارە بەخۆڕایی ناوی خۆت بۆ تاقیکردنەوەکە تۆمار
بکەیتەوە.
قۆپیە/غەشکردن ( تەقلبێکردن):
تۆ لە کاتی تاقیکردنەوەکەدا ناتوانیت هیچ جۆرێک کەرەستەی یارمەتیدەر بەکاربهێنیت .بەکارهێنان یان
هەوڵدان بۆ بەکارهێنانی هەر سەرچاوەیەکی زانیاری و یارمەتیدەر بە قۆپیە/غەش ( تەقلبێ) ـکردن دادەنرێت.
نموونەی قۆپیەکردن/غەشکردن وەکو:
 بەکارهێنانی مۆبایل و ئامێرە ئەلکترۆنییەکان
 کۆپیکردنی هەموو یان بەشێک لە وەاڵمی کەسانی تر
 بەکارهێنانی ناسنامەی نایاسایی /ناڕاست
 بەکارهێنانی فەرهەنگ (قاموس) یان بردنە ژوورەوەی سەرنج و تێبینی ئامادەکراو ()notat
 پەیوەندیکردن بەکەسانی تر لە کاتی تاقیکردنەوە ،جگە لە سەرپەرشت و کارمەندانی شوێنی تاقیکردنەوەکە.
قۆپیەکردن ،یان هەوڵدان بۆ قۆپیە و تەقلبێ کردن توشی ئەم سزایانەت دەکات:
 لە هۆڵی تاقیکردنەوەکە دوور دەخرێیتەوە.
 شەهادە /بەڵگەی دەرچوونت لە هیچ بەشیکی تاقیکردنەوی ئەم ماوەیەت پێنادرێت( .ئەمەش تاقیکردنەوەی
زارەکی و بەنووسین دەگرێتەوە)
 بۆ ئەوەی جارێکی تر تاقیکردنەوەکە ئەنجام بدەیت ،دەبێت پارە بدەیت.
لەوانەیە قۆپیە/غەشکردن لەکاتی تاقیکردنەوە یان هەندێک جار دوای تاقیکردنەوە یان لە کاتی هەڵسەنگاندن
و نمرەدانانی وەاڵمەکان ئاشکرابێت.
بەڵگەنامەی تاقیکردنەوە /مەدرەکی تاقیکردنەوە :
قوتابخانە یان شوێنی تاقیکردنەوە بەڵگەنامە/شەهادەی تاقیکردنەوەکەت بۆ ئەو ئەدرێسە دەنێرێت کە لیستی
بەشداربووان تۆمار کراوە .لە کاتی گۆڕینی ئەدرێست ،پێوستە ئاگاداری شوێنی تاقیکردنەوە بکەیتەوە.
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مافی سکااڵکردن
سکااڵکردن لە ئەنجامی تاقیکردنەوەکە :تۆ مافی سکااڵکردنت لە ئەنجامی تاقیکردنەوە لە بەشی تاقیکردنەوەی
بەنووسینی زمانی نەرویجی ( )Delprøven i skriftlig framstillingهەیە .دوامۆڵەت بۆ تۆمارکردنی سکااڵ
سێ هەفتەیە لە دووای دەرچوونی ئەنجامی تاقیکردنەوەکە.
سکااڵکردن لە نادروستی شێواز و فۆرمی بەڕێوەچوونی تاقیکردنەوە:
تۆ دەتوانیت سکااڵ بکەیت لە هەبوونی هەڵە لە شێواز و بەڕێوەچوونی تاقیکردنەوەکە لە دەرسی زانیاری
کۆمەاڵیەتی ،بەشی زارەکی تاقیکردنەوەی زمانی نەرویجی ،بەشی تێگەیشتن لە خوێندنەوە ،بەشی تێگەیشتن لە
گوێگرتن و بەشی تاقیکردنەوە بەنووسین .دوا مۆڵەتیش بۆ تۆمارکردن سکااڵ ،سێ هەفتەیە لە دوای ئەنجامدانی
تاقیکردنەوەکە .بۆزانیاری زیاتر لەسەر مافی سکااڵکردن سەیری ماڵپەری
( www.samfunnskunnskapsprøven.noو  )www.norskprøven.noبکە.
پێش ئەوی تاقیکردنەوەکە دەست پێ بکات ،دەتوانیت پرسیاری پراکتیکی بکەیت دەربارەی چۆنیەتی بەڕێوەچوونی
تاقیکردنەوەکە  .ئەگەرلە پرسیارەکانی بەشی نووسین تێنەگەیشتی دەتوانی لە بەرپرسی هۆڵی تاقیکردنەوە بپرسیت.
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