ሓበሬታ ንተፈተንቲ ብዛዕባ ኣፈታትና ፈተና ኖርሽክን ኣፍልጦ ሕብረተሰብን

ምርካብ፣ ንፈተና ኣብ ሰዓትካ ክትርከብ ኣለካ። ዶንግዮም ዝመጹ ተፈተንቲ ምእታው ይኽልከሉ። መዓስን
ኣበይን ከምዝኾነ ኣብቲ ካብ መፈተኒ ቦታ ዝተሰደደልካ ደብዳቤ ርአ።

መንነት ወረቐት፣ ብቑዕ መንነት ወረቐት ከተርኢ ኣለካ፣ ከምኡውን ኣብ ሊስታ ተፈተንቲ ክፍትርም ኣለካ
ናብቲ መፈተኒ ሆል ምስ በጻሕካ። እዚ ዝስዕብ ከም ብቑዕ መንነት ወረቐት ይቑጸር









ብቑዕ ፓስፖርት
ናይ ኖርወይ ባቴንቲ - ኦርጂናልን ቅዳሕን
ናይ ኖርወይ ባንክ-ካርድ ስእሊ ዘለዎ
ናይ ፖስጣ መንነት ካርድ ድሕሪ 1 ሚያዝያ 2003 ዝተዋህበ።
ሃገራዊ መንነት ካርድ ኣብ ውሽጢ መሬት ቁጠባዊ ምትሕብባር ኤውሮፓ ዝተዋህበ (አኦስ)
መገሺ ወረቐት ናይ ስደተኛታትን ፓስፖርት ወጻእተኛታትን
ካርድ መቐመጢ ፍቓድ ናይ ወጻእተኛታት
ምስክር ካርድ ሓታቲ ዑቕባ፣ ስምን ሓበሬታ ቦታ ትውልዲ ዘለዎን።

ስም፣ ኣብ ሊስታ ተፈተንቲ ክትፍርም ከለኻ ስም፣ ኣድራሻን ቁጽሪ መንነትን ቅኑዕ ከምዝተጻሕፈ ክትቋጻጸር
ኣለካ።
ቅብሊት፣ ናይ ፈተና ክፍሊት ብ ወረቐት ወይ ብቐጥታ ናብ መፈተኒ ቦታ ከፊልካዮ እንተኮይንካ ናብ ፈተና
ክትቀርብ ከለኻ ቅብሊት ከተርኢ ኣለካ። ብ ባንክ-ካርድ ከፊልካ እንተኮይንካ ግን ቅብሊት ምርኣይ
ኣየድልየካን እዩ።
ሓገዝ፣ ኣብ ግዜ ፈተና ዝኾነ ዝሕግዘካ ነገራት ክትጥቀም ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ማለት ኢንተርነት ወይ ኣብ
ኮምፕዩተር ዝተዓቀበ ሰነዳት ክትጥቀም ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ግዜ ፈተና ውን ብጀካ ምስ
ሓለውቲን መራሕቲ ፈተናን ምስ ካልኦት ክትዘራረብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ከምኡ እንተተጌሩ ከም
ምቕዳሕ ይቑጸር።

ምቕዳሕ፣ ኣብ ክፋል ናይቲ ፈተና ትጽሕፎ ጽሑፍ ባዕልኻ ዝገበርካዮ ክኸውን ኣለዎ። ምቕዳሕ ኣይፍቀድን
እዩ። እንተደኣ ብምሉኡ ወይ ብኸፊሉ ናይ ካልኦት ጽሑፍ (ንኣብነት ካብ ኢንተርነት፣ መጻሕፍቲ ወይ
ናይ መማህርትኻ) ከም ናትካ ኣምሲልካ ኣቕሪብካ ከም ምቕዳሕ ይቑጸር፣ እዚ ክፋል ናይ ፈተና ከኣ
ኣይግምገመልካን።
መጽሓፊ ናውቲ፣ ናትካ መጽሓፊ ክትጽሕፈሉ ኣይፍቀደልካን እዩ፣ ግን እንተደሊኻ ርሳስን ወረቐትን ክወሃበካ
ይኽእል። ነዚ ወረቐት ከኣ ቅድሚ ካብ ሆል ምውጻእካ ከተረክቦ ኣለካ።
ሞባይል ተሌፎን፣ ሞባይል ተሌፎንካ ምሉእ ብምሉእ ኣጥፊእካ ካባኻ ኣርሒቕካ ከተቕምጣ ኣለካ ኣብ ግዜ
ፈተና። ኣብ ጁባኻ ወይ ኣብ ቦታኻ ክትሕዛ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓደ ተፈታኒ ሞባይሉ ሒዙ
እንተተረኺቡ ክቐድሕ ከምዝፈተነ ጌሩ እዩ ዝቑጸር።

ሕማም፣ እንተደኣ ሓሚምካ ናይ ሓኪም ወረቐት ወይ ሲከመሊንግ ንመፈተኒ ቦታ ድሕሪ ናይ ፈተና ዕለት 7
መዓልታት ከይሓለፈ ክትሰድድ ወይ ከተረክብ ኣለካ። ሽዑ ጸኒሕካ ብነጻ ኣብ ሓድሽ ፈተና ክትሳተፍ
ክትምዝገብ ትኽእል።
ምቕዳሕ፣ ኣብ ግዜ ፈተና ዝኾነ ዝሕግዘካ ነገራት ክትጥቀም ኣይትኽእልን ኢኻ። ዝሕግዘካ ነገራት ወይ ነዚ
ክትጥቀም ምፍታን ከም ምቕዳሕ ይቁጸር።
ከም ኣብነታት እዚ ዝስዕብ ምቕዳሕ ክኸውን ይኽእል






ኮምፕዩተራዊ ዝሕግዘካ ነገራትን ሞባይል ተሌፎንን
ናይ ካልኦት መልስታት ብምሉኡ ወይ ብኸፊሉ ምቕዳሕ
ናይ ሓሶት መንነት ወረቐት
መዝገበ ቃላት ወይ ባዕልኻ ሒዝካዮ ዝመጻኻ ጽሑፋት
ኣብ መፈተኒ ቦታ ኣብ ግዜ ፈተና ምስ ሰራሕተኛታት ዘይኮኑ ምዝርራብ

ምቕዳሕ፣ ወይ ክትቀድሕ ምፍታን ነዚ ዝስዕብ ሳዕቤናት የኸትል




ካብቲ ሆል ትሱጎግ
ንዝተፈተንካዮ ክፋላት ፈተና ኣብዚ ናይ ፈተና ዙርያ መረጋገጺ ወረቐት ኣይወሃበካን( ንክልቲኡ
ጽሑፍን ኣፋዊን ክፋላት ይምልከት)
መሊሽካ ክትፍተን ከለኻ ከኣ ክፍሊት ፈተና ክትከፍል ኣለካ።
ኣብ ግዜ ፈተና፣ ድሕሪ ፈተና ወይ ኣብ ግዜ ምእራም ፈተና ከምዝተቐድሐ ክፍለጥ ይከኣል።

መረጋገጺ ወረቐት ፈተና፣ ካብቲ ዝተፈተንካሉ ቦታ መረጋገጺ ወረቐት ፈተና ናብቲ ኣብ ሊስታ ተፈተንቲ
ተጻሒፉ ዘሎ ኣድራሻ እዩ ዝስደድ። ኣድራሻ እንተቐይርካ ነቲ ዝተፈተንካሉ ቦታ ክትሕብር ኣለካ።

መሰል ጥርዓን፣ ንውጽኢት ምጥራዕ፣ ንውጽኢት ናይ ፈተና ብጽሑፍ ጥርዓን ከተቕርብ መሰል ኣለካ
(ፈተና ኖርሽክ)። ምእራም ፈተና ካብ ዝውድኣሉ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሳምንታት ክትጠርዕ ኣለካ።

ኣብ ግዜ ፈተና ንኣቃውማን ትሕዝቶን ፈተና ምጥራዕ፣ ፈተና ክካየድ ከሎ ንኣቃውምኡን
ትሕዝቶኡን ዝምልከት ጌጋታት እንተተጌሩ ክትጠርዕ ትኽእል ኢኻ፣ ኣብ ፈተና ኣፍልጦ ሕብረተሰብ፣ ኣፋዊ
ፈተና ኖርሽክ፣ ከፊላዊ ፈተናታት ርድኢት ንባብ፣ ፈተና ዝሰማዕካዮ ምርዳእን ፈተና ምጽሓፍን። ፈተና ድሕሪ
ምውድኡ ጥርዓን ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ሳምንታት ክቐርብ ኣለዎ። ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ጥርዓን መሰላት ኣብዚ
ርአ፣ www.norskprøven.no ከምኡ ውን www.samfunnskunnskapsprøven.no.
ፈተና ቅድሚ ምጅማሩ ግብራዊ ሕቶታት ክትሓትት መሰልካ እዩ። ኣብቲ ባዕልኻ ትጽሕፈሉ ክፋል
ናይቲ ፈተና ዘሎ ሕቶታት እንተዘይተረዲኡካ ንመራሒ ፈተና ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

