Thông báo đế n các ứng viên về viêc̣ thư ̣c hiêṇ các bài kiể m tra tiế ng Na uy
và kiế n thức về đời số ng xã hô ̣i.
Đế n dư ̣ thi:

Ba ̣n phải đế n đúng giờ khi thi kiể m tra. Các ứng viên đế n muô ̣n sẽ bi ̣
từ chố i. Hãy xem thông tin về giờ giấ c và điạ điể m đế n dự thi trong
thư của nơi tổ chức cuô ̣c thi gửi đế n ba ̣n.

Giấ y tờ tuỳ thân:

Ba ̣n phải xuấ t triǹ h giấ y tờ tuỳ thân hơ ̣p lê ̣ và ký tên vào danh sách
các ứng viên khi ba ̣n đế n phòng thi. Các giấ y tờ tuỳ thân hơ ̣p lê ̣ là:
• Hô ̣ chiế u hơ ̣p lê ̣
• Bằ ng lái xe Na uy – bản chiń h và bản sao
• Thẻ ngân hàng Na uy có hiǹ h
• Thẻ chứng minh của bưu cu ̣c đươ ̣c cấ p sau ngày 01.04.2003
• Thẻ chứng minh nhân dân đươ ̣c cấ p trong khu vực hơ ̣p tác kinh
tế Âu châu (EØS)
• Thẻ chứng nhâ ̣n dùng để du lich
̣ dành cho người ty ̣ na ̣n và thẻ
dành cho ngoa ̣i kiề u
• Thẻ cư trú dành cho ngoa ̣i kiề u
• Thẻ chứng nhâ ̣n xin ty ̣ na ̣n có tên và thông tin về nơi sinh

Tên:

Khi ký tên vào danh sách các ứng viên, ba ̣n phải kiể m soát tên, điạ chỉ
và số cá nhân có đươ ̣c viế t đúng không.

Biên nhâ ̣n:

Nế u đã trả lê ̣ phí thi kiể m tra có hoá đơn hay trả tiề n trực tiế p ta ̣i nơi
thi, ba ̣n phải xuấ t trình biên nhâ ̣n khi đế n dự thi. Nế u đã trả tiề n bằ ng
thẻ ngân hàng, ba ̣n không cầ n xuấ t trình biên nhâ ̣n.

Phương tiêṇ giúp đỡ: Ba ̣n không thể dùng phương tiê ̣n giúp đỡ nào trong lúc thi kiể m tra.
Điề u này có nghiã là ba ̣n không đươc̣ dùng Internet hay các văn kiê ̣n
đươ ̣c lưu trữ trong máy vi tiń h. Ba ̣n không đươ ̣c nói chuyê ̣n với
người khác ngoài những người trực bảo vê ̣ hay những người điề u
khiể n cuô ̣c thi kiể m tra trong lúc làm bài thi. Viê ̣c nói chuyê ̣n với
người khác đươ ̣c xem như là gian lâ ̣n.
Đa ̣o văn:

Các lời triǹ h bày trong phầ n thi viế t phải do chính ba ̣n viế t ra. Không
đươ ̣c phép đa ̣o văn. Nế u ba ̣n đã dùng toàn bô ̣ hay phầ n nào bài viế t
của những người khác (thí du ̣ như từ Internet, sách giáo khoa hay từ
những ba ̣n ho ̣c) và đươ ̣c triǹ h bày như bài làm của ba ̣n thì viê ̣c này
đươ ̣c nhâ ̣n xét như đa ̣o văn, và ba ̣n sẽ không đươ ̣c thẩ m đinh,
̣ đánh
giá của phầ n bài thi này.

Đồ dùng để viế t:

Ba ̣n không đươc̣ dùng bút giấ y riêng để viế t ghi chú, nhưng ba ̣n đươ ̣c
phát bút chì và giấ y nế u ba ̣n muố n. Ba ̣n phải gửi trả la ̣i giấ y trước khi
rời khỏi phòng thi.

Điêṇ thoa ̣i di đô ̣ng:

Ba ̣n phải tắ t hẳ n điê ̣n thoa ̣i và cấ t điê ̣n thoa ̣i trong lúc làm bài thi. Ba ̣n
không đươc̣ để điê ̣n thoa ̣i trong túi hay nơi ba ̣n ngồ i. Nế u mô ̣t ứng

viên bi ̣bắ t vì đem theo điê ̣n thoa ̣i trong người lúc làm bài thi, thì viê ̣c
này đươ ̣c hiể u như có ý đinh
̣ gian lâ ̣n.
Đau binh:
̣

Nế u bi ̣binh,
̣ ba ̣n phải gửi hay nô ̣p giấ y y chứng hoă ̣c giấ y bác si ̃ cho
nghỉ binh
̣ đế n nơi tổ chức cuô ̣c thi trễ nhấ t là bảy (7) ngày sau ngày
thi. Khi đó ba ̣n có thể ghi danh dự thi miễn phí vào lầ n tới.

Gian lâ ̣n:

Ba ̣n không thể dùng các phương tiê ̣n giúp đỡ trong lúc làm bài thi.
Dùng các phương tiê ̣n giúp đỡ hay có ý đinh
̣ làm viê ̣c này đươ ̣c xem
như gian lâ ̣n.
Các thí du ̣ về gian lâ ̣n có thể là
• Dùng các phương tiê ̣n giúp đỡ bằ ng điê ̣n tử hay điê ̣n thoa ̣i
• Sao chu ̣p la ̣i toàn bô ̣ hay phầ n nào các câu trả lời của người
khác
• Dùng giấ y tờ tuỳ thân giả
• Dùng từ điể n hoă ̣c các giấ y tờ ghi chú đem theo
• Nói chuyê ̣n với người khác ngoài nhân viên ta ̣i nơi thi kiể m tra
trong lúc làm bài thi.
Gian lâ ̣n hay có ý đinh
̣ gian lâ ̣n sẽ đưa đế n tình tra ̣ng
• Ba ̣n bi đưa
ra khỏi phòng thi
̣
• Ba ̣n không đươ ̣c cấ p giấ y chứng nhâ ̣n đã thi kiể m tra trong các
phầ n của đề thi mà ba ̣n đã làm trong thời gian thi kiể m tra (điề u
này nói đế n cả thi viế t lẫn thi nói)
• Ba ̣n phải trả lê ̣ phí khi thi kiể m tra lầ n tới
Gian lâ ̣n có thể bi ̣phát hiê ̣n trong lúc thi, sau khi thi hoă ̣c lúc chấ m
điể m các câu trả lời.

Chứng nhâ ̣n đã thi kiể m tra: Nơi tổ chức cuô ̣c thi kiể m tra sẽ gửi chứng nhâ ̣n ba ̣n đã dự thi
đế n điạ chỉ ghi trong danh sách các ứng viên. Ba ̣n phải thông báo cho
nơi thi tổ chức cuô ̣c thi biế t nế u ba ̣n thay đổ i điạ chỉ mới.
Quyền khiế u na ̣i:

Khiế u na ̣i về kế t quả thi: Ba ̣n có quyề n khiế u na ̣i kế t quả của phầ n
thi viế t (tiế ng Na uy). Thời ha ̣n khiế u na ̣i là 3 tuầ n sau khi có kế t quả.
Khiế u na ̣i về sai lầ m thủ tu ̣c khi thi kiể m tra: Ba ̣n có thể khiế u na ̣i
về sai lầ m thủ tu ̣c khi thi kiế n thức đời số ng xã hô ̣i, thi nói tiế ng
Na uy và các phầ n thi về sự thông hiể u bài đo ̣c, thông hiể u khi nghe
và bài thi viế t. Thời ha ̣n khiế u na ̣i là ba tuầ n sau khi đã thi kiể m tra.
Muố n biế t thêm về quyề n khiế u na ̣i, hãy xem trên
www.norskprøven.no và www.samfunnskunnskapsprøven.no.
Trước khi bắ t đầ u làm bài thi, ba ̣n có cơ hô ̣i để nêu các câu hỏi thực
tiễn. Nế u không hiể u các câu hỏi hoă ̣c bài làm trong phầ n thi viế t, ba ̣n
có thể hỏi người điề u khiể n cuô ̣c thi kiể m tra.

