نوشک زبان ،معاشرے کےعلم اورنوشک شہریت
کےامتحانات سے متعلق امیدواروں کے لۓ معلومات
حاضری۔

آپ کو الزمی مقررہ وقت پر پہنچنا ہے۔ دیرسے آنے والےامیدواروں

کوامتحان میں بیٹھنے نہیں دیا جاۓ گا۔ امتحانی مرکز سے ملنے والے خط میں جگہ اوروقت کے
بارے میں معلومات دیکھیں۔

شناخت۔

امتحانی مرکز میں آنےکے بعدآپکو اپنی شناخت کا ثبوت دکھا کرامیدواروں

کی فہرست میں دستخط کرنے ہوں گے۔ منظورشدہ شناختی ثبوت درج ذیل ہیں
پاسپورٹ
ئيونگالئسنساصلياڈپليکيٹ

نارویجین ڈرا
نارویجین بینک کارڈ تصویر کے ساتھ
ڈاک خانہ کا شناختی کارڈ یکم اپریل  2003کے بعد بنا ہو
 EOSای او ایس ممالک کا شناختی کارڈ
مہاجرین کے لۓ سفری دستاویز اور غیر ملکی پاسپورٹ
غیر ملکیوں کے لۓ قیام کا کارڈ
پناہ کی درخواست کا ثبوت بمع دستخط اور جاۓپيدايش

نام۔

لسٹ پر اپنے نام کے سامنے دستخط کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا نام

پتہ اور شناختی نمبر درست ہے۔

رسید۔

اگر آپ نےامتحان کی فیس کی ادائیگی بذریعہ فاکتورا یا براہ راست امتحانی

مرکزمیں دی ہو تو ادائیگی کی رسید دکھانا الزمی ہے۔ اگر آپ نے بینک کارڈ کےساتھ
ادائیگی کی ہو توپھر رسید کی ضرورت نہیں۔

بیماری۔

بیماری کی صورت میں امتحان والے دن کے بعد سات ( )7دنوں کے اندر

امتحانی مرکز کو ڈاکٹر کی بیماری کی اطالع پہنچانی ہو گی۔ ایسی صورت میں آپ دوبارہ
بغیر ادائیگی کے نۓ امتحان کے لۓاندراج کرا سکتے ہیں۔

لکھنے کا سامان۔

آپ لکھنے کے لۓ کسی قسم کا اپنا سامان استعمال نہیں کر

سکتے اگر آپ چاہیں تو کاغذ اور پنسل لے سکتے ہیں۔ کمرہ امتحان سے نکلنے سے پہلے
آپ کو کاغذ واپس دے کر جانا ہو گا۔

موبل فون۔

امتحان کے دوران آپ کو اپنا موبل فون بند کر کے دور رکھنا ہو گا۔ آپ

اسے اپنی جیب میں یا اپنےقریب نہیں رکھ سکتے۔ اگر کسی امیدوارکے پاس امتحان کے
دوران فون پایا گیا تو اسے نقل کی کوشش سمجھا جاۓگا۔

امدادی مواد۔

آپ امتحان کے دوران کسی قسم کا امدادی مواد استعمال نہیں کر

سکتے۔ اس کا مطب ہے کہ آپ انٹرنیٹ یا کمپیوٹر میں موجود مواد استعمال نہیں کر
سکتے۔ آپ امتحان کے دوران امتحانی مرکز کے سربراہوں یا نگران عملہ کے عالوہ کسی
کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے۔ انٹرنیٹ کے استعمال یا کمپیوٹر میں موجود مواد کے
استعمال کو نقل سمجھا جاتا ہے۔

نقل۔

آپ امتحان میں کسی قسم کا امدادی مواد استعمال نہیں کر سکتے۔ امدادی مواد کے

استعمال یا اس کی کوشش کو نقل سمجھا جاۓگا۔
نقل کی مثالیں درج ذیل ہو سکتی ہیں۔
ڈیجیٹل امدادی مواد اورموبیل فون کا استعمال
امتحانی نظام کے عالوہ کمپیوٹر کے دوسرے حصوں کا استعمال (جیسے ورڈ یا نوٹس
بک)
جواب کا مکمل یا کچھ حصہ دوسروں سے نقل کرنا
غلط شناخت استعمال کرنا
ڈکشنری یا اپنے ساتھ الۓ ہوۓ نوٹس استعمال کرنا
امتحان کے دوران امتحانی مرکز میں امتحانی عملہ کے عالوہ دوسرے افراد سے رابطہ

نقل یا نقل کی کوشش کی صورت میں
آپ کو امتحان کے مرکز سے نکال دیا جاۓگا
آپ کواس امتحان کے کسی دوسرے حصہ کا جو امتحان آپ دے چکے ہوں اسکی تصدیق/
ثبوت بھی نہیں ملتا ( تحریری اور زبانی دونوں کا )
آپ کو دوبارہ اس امتحان کے لۓ انتظار کرنا ہو گا۔

آپ کو دوبارہ اس امتحان کے لۓ امتحان کی فیس دوبارہ ادا کرنی ہو گی۔
نقل کا امتحان کے دوران ،امتحان کے بعد یا پرچہ دیکھتے وقت پتہ چل سکتا ہے۔

سرقہ  /چوری۔

تحریری اہلیت کے حصہ میں جوعبارت لکھیں وہ آپ کی اپنی

ہونی چاہئیے۔ چوری کی اجازت نہیں۔ اگر آپ نے جزوی یا مکمل طور پردوسرے لوگوں
کی عبارت ( مثال انٹرنیٹ ،کتابوں یا دوسرے طلباءسے)استعمالکیاوراسےاپناکام
ظاہر کیا ،تو اسے سرقہ /چوری سمجھا جاۓ گا اورآپ کے اس حصہ کو تسلیم نہیں کیا
جاۓ گا۔

امتحان کےسرٹیفیکیٹ میں

جعلسازی۔

امتحان کےسرٹیفیکیٹ میں جعلسازی (ردوبدل) کو دستاویزی جعلسازی سمجھا جاتا ہے اور
اس کی پولیس کورپورٹ کی جاتی ہے۔

امتحان کا سرٹیفیکیٹ۔

امتحان واال ادارہ امتحان کا سرٹیفیکیٹ امیدواروں کی

فہرست مبں درج پتہ پر بھیجتا ہے۔ پتہ کی تبدیلی کی صورت میں آپ کو امتحان والے
ادارے کو الزمی اطالع دینی چاہۓ۔

شکایت کا حق۔ نتیجہ کی شکایت۔

آپ نوشک زبان کے تحریری امتحان

کے نتیجہ پرشکایت کا حق رکھتے ہیں(نوشک زبان کا امتحان) ۔ شکایت نتیجہ آنے کے بعد
تین ہفتوں کے اندر کرسکتے ہیں۔
امتحان میں انتظامی غلطی کی شکايت۔ آپ معاشرے کے علم ،نوشک زبانی امتحان
اور پڑھنے اورسننے کی اہلیت اورتحريری امتحان میں کسی انتظامی غلطی کی شکايت کر سکتے
ہیں۔ اور یہ امتحان کے بعد تین ہفتوں کے اندر کرسکتے ہیں۔

شکایت کےحق کے بارے میں معلومات یہاں دیکھیں۔
 www.norskprøven.noاور www.samfunnskunnskapsprøven.no
امتحان شروع ہونے سے پہلے آپ متعلقہ عملی سواالت پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو
تحریری امتحان والے سواالت کی سمجھ نہ آۓ تو آپ امتحان کےسربراہ سے پوچھ سکتے
ہیں۔

