هورۆېگ تىلى ۋە جەمىيەت بىلىملىرى ىئمتىھاهىغا
چاتواظكۇچىالر ۈئچۈن مەلۇمات
لاتوىطىض:

صىز چۇلۇم ىئمتاھاهغا ۋالتىدا هېلىطىڭىز هېرەك .هېچىنىپ هەلگۈچىلەرهىڭ ىئمتىھاهغا لاتوىطىض صاالھىتى بىنار
لىلىوىدۇ .مەه تەپتىن تاپطۇرۇپ ائلغان ىئمتىھان ۈئچۈن يىغىلىدىغان وئرۇن ۋە ۋالىت ھەلكىدىنى مەلۇمات خېتىگە لاراڭ.

هىملىم گۇۋاهامىشى :صىز ىئمتىھان مەيداهىغا يېتىپ هەلگىوىڭىزدە چۇلۇم ،ىئواۋەتلىم هىملىم گۇۋاهامىشىوى هۆرصۈتۈظىڭىز ۋە ىئمتىھان
بەرگۈچىلەر تىزىملىگىگە ىئمزا لۇيۇظىڭىز هېرەك .ىئواۋەتلىم هىملىم گۇۋاهامىشى بولشا:









پاصپورت
هورۋېگىيەهىڭ ظوپۇرلۇق هېوىطنىشى
هورۋېگىيەهىڭ رەصىملىم باهنا هارتىشى
پوچتىخاهىوىڭ  -2003يىلى  -1ائپرىلدىن هېيىن تارلاتكان هىملىم هارتىشى
ياۋروپا ىئختىشادى ھەمنارلىق دۆلەتلىرى داىئرىشىدە) (EØSتارلىتىلغان دۆلەتلىم هىملىم گۇۋاهامىشى
هۆچمەهلەر ۈئچۈن تارلىتىلغان صەپەر هېوىطنىشى ۋە چەتئەللىنلەر پاصپورتى
هورۋېگىيەدىنى چەتئەللىنلەر ۈئچۈن تارلىتىلغان تۇرۇش رۇخشەتوامىشى هارتىشى
ئشىمى ۋە تۇغۇلغان جاي ى يېزىلغان پاهاھلىق صورىغۇچىالر گۇۋاهامىشى

ىئشىم :صىز ىئمتىھان بەرگۈچىلەر تىزىملىگىگە ىئمزا لۇيغان ۋالتىڭىزدا،چۇلۇم ئشىم ،ائدرىس ۋە تۇغۇلغان ۋالتىڭىزهىڭ توغرا يېزىلغان-
يېزىلمىغاهلىغىوى تەهطۈرۈظىڭىز هېرەك.
تالۇن :ئەگەر صىز ىئمتىھاهغا لاتوىطىض ھەلكىوى تۆلەش تالۇهى (فاه تۇرا) ائرلىلىق تۆلىگەن بولشىڭىز،ۇئ ھالدا ىئمتىھان مەيداهىغا هەلگەهدە
پۇل تۆلىگەن تالۇهوى هۆرصۈتۈظىڭىز هېرەك .ئەگەر صىز باهنا هارتىشى ائرلىلىق تۆلىگەن بولشىڭىز،ۇئ ھالدا پۇل تۆلىگەن تالۇهوى
هۆرصۈتۈظىڭىز ھاجەتشىز.
پايدىلىوىض پۇيۇملىرى :ىئمتىھان جەرياهىدا ھىچكاهداق پايدىلىوىض پۇيۇملىرىوى ىئطلىتىطنە بولمايدۇ .ۆئزىڭىزهىڭ
هومپۇيۇتۇرىوىئىطلىتىطنىمۇ رۇخشەت لىلىومايدۇ.
يېزىض بۇيۇملىرى :صىز ۆئزىڭىزهىڭ يېزىض بۇيۇملىرىوى ىئطلەتشىڭىز بولمايدۇ .ئەگەر صىزگە هېرەك بولشا لېرىوداش ۋە لەغەز تارلىتىپ
بېرىلىدۇ ،ئەمما ىئطلەتنەن لەغەزهى ىئمتىھان مەيداهىدىن ائيرىلىطتىن بۇرۇن تاپطۇرۇپ بېرىطىڭىز هېرەك.
ياهفۇن :ىئمتىھاهغا هىرگەهدە ياهفۇهىڭىزهى تامامەن ۆئچۈرۋېتىطىڭىز ۋە ۇئهى هېرى لويۇپ لويىطىڭىز هېرەك .ياهفۇهىڭىزهى ياهچۇغىڭىزدا ياهى
وئلتۇرغان يېرىڭىزدە صاللىشىڭىز بولمايدۇ .ئەگەر ىئمتىھان جەرياهىدا بىرەر ىئمتىھان بەرگۈچىوىڭ يېوىدىن ياهفۇن چىكىپ لالشا،بۇ
صاختىلىق لىلىطكا ۇئرۇهۇش – دەپ لارىلىدۇ.

هېشەللىم:

ئەگەر صىز هېشەل بوپ لالغان بولشىڭىز ،ۇئ ھالدا چۇلۇم،ىئمتىھاهدىن ئەڭ هېچىننەهدە يەتتە هۈن()7هېيىن،
مەه تەپنە دوختۇرهىڭ ىئشپاتى ياهى هېشەللىم ۇئختۇرۇظى لەغىزىوى ېئۋەتىطىڭىز ياهى تاپطۇرۇظىڭىز هېرەك .ۇئ چاغدا
صىز هېيىوچە ،يېڭىدىن يەهە بىر لېتىملىق ھەلشىز ىئمتىھاهغا تىزىمالتشىڭىز بۇلۇدۇ.

صاختىلىق:

ىئمتىھاهدا صاختىلىق لىلىض ياهى صاختىلىق لىلىطكا ۇئرۇهۇظوىڭ ائلىۋىتى:
 ىئمتىھان مەيداهىدىن لوغالپ چىكىرلىشىز
 ىئمتىھاهغا لاتواظكاهلىق ىئشپاتوامىشى ائاللمايشىز
 هېيىونى لېتىم لايتا ىئمتىھان بەرگەهدە ىئمتىھان چىكىمىوى ۆئزىڭىز تۆلەيشىز

ىئمتىھان ىئشپاتوامىشى :مەه تەپ ،صىزهىڭ ىئمتىھان بەرگۈچىلەر تىزىملىگىدىنى ائدرىشىڭىزغا ىئمتىھاهغا لاتوىطىض ئشپاتوامىشىوى ېئۋەتىپ
بېرىدۇ .ئەگەر ائدرىشىڭىز ۆئزگەرگەن بولشا بۇهى چۇلۇم مەه تەپنە خەۋەر لىلىطىڭىز الزىم.

ئەرز لىلىض ھەلكى:

ىئمتىھان هەتىجىشىگە لارىتا ئەرز لىلىض :صىزهىڭ،هورۋېگ تىلى ىئمتىھاهىوىڭ يېزىكچە لىشمىوىڭ هەتىجىشىگە لارىتا
ئەرز لىلىض ھەلكىڭىز بار .ئەرز لىلىض مۇددىتى بولشا ،ىئمتىھان هەتىجىشى بېنىتىلگەهدىن باظالپ ۈئچ
ھەپتىگىچە.
ىئجرا لىلىطتىنى رەصمى خاتالىككا چارىتا ئەرز لىلىض ھەلكى :صىزهىڭ،جەمىيەت بىلىملىرى ىئمتىھاهى،هورۋېگ تىلى
ېئغىزچە ىئمتىھاهى ۋە وئلۇپ چۈظۈهۈش ۋە ائڭالپ چۈظۈهۈش ىئمتىھان بۆلەهلىرىدىنى رەصمى خاتالىكالرغا چارىتا
ئەرز لىلىض ھەلكىڭىز بار .ئەرز لىلىض مۇددىتى بولشا ،ىئمتىھان ائخىرالظكاهدىن باظالپ ۈئچ ھەپتىگىچە .ئەرز
لىلىض ھەلكى توغرىشىدىنى مەلۇماتالرهى بۇ يەردىن هۆرۈڭ:
 http://www.norskproven.noەۋ http://www.samfunnskunnskapsproven.no

ىئمتىھان باظلىوىطوىڭ ائلدىدا،صىزهىڭ ئەمىلى صۇائلالرهى صوراش ىئمناهىيىتىڭىز بۇلۇدۇ.

