النويجية ر
للمتقدمی لالختبار حول إکمال اختبارات اللغة ن
ن
والنبیة
معلومات
ن
المدنیة النویجیة ( )samfunnskunnskapواختبار المواطنة
الحضور:

وثیقة إثبات الهویة:

يجب علیك الحضور لالختبار يف الموعد المحدد .إذا وصلت بعد بدء االختبار ،فلن ُيسمح لك
الت وصلتك من
بإجراء االختبار .اطلع عىل المعلومات حول وقت ومكان الحضور يف الرسالة ي
مرکز االختبار.
يجب عليك إظهار إثبات هوية صالح والتوقيع عىل قائمة المتقدمی لإلختبار عند وصولك إىل
ه:
مکان إجراء اإلختبار .وثائق إثبات الهویة المعتمدة ي
• جواز سفر ساري المفعول
• بطاقة مرصفية نرويجية بها صورة
• رخصة القيادة النويجية  -الصلية والنسخة المطابقة
ويج الصادرة بعد  1أبريل 2003
• بطاقة هوية ال رنيد الن ر ي
• بطاقة هوية وطنية صادرة يف منطقة المنطقة االقتصادية الوروبية
• وثيقة السفر لالجئی وجواز السفر لألجانب
• بطاقة إقامة لألجانب
الت تحمل التوقیع ومعلومات حول مكان الميالد
• بطاقة طالب اللجوء ي

االسم:

عند التوقيع عىل قائمة المتقدمی لإلختبار ،تأكد من أن االسم والعنوان ورقم الهوية مکتوب
بشكل صحيح .بمجرد تسجيل الدخول إىل االختبار  ،تأكد من صحة االسم ورقم الهویة ورقم
المتقدم لإلختبار/الممتحن عىل الشاشة.

الوصل:

إذا كنت قد دفعت رسوم االختبار عن طريق فاتورة أو ر
مباشة إىل موقع االختبار ،فيجب عليك
إحضار اإليصال معك عند الحضور إىل االختبار .قد يطلب منك مرکز االختبار أن رتنز لهم
ً
اإليصال الخاص بك .يمكن لموقع االختبار أيضا طلب رؤیة اإليصال إذا كنت قد دفعت عن
طريق البطاقة المرصفية أو خدمة التحویل فیبس .Vipps

المرض:

إذا مرضت ،يجب عليك إرسال أو تسلیم شهادة طبیة أو مذكرة مرضیة ( )sykemeldingلمرکز
االختبار يف موعد ال يتجاوز سبعة ( )7أيام بعد تاري خ االختبار .بهذا الشکل يمكنك إجراء االختبار
ً
ً
مجانا الحقا.

أدوات الکتابة:

ال يمكنك استخدام الورق أو القلم الخاص بك ،ولكن يمكنك طلب قلم رصاص وورق إذا كنت
ترغب يف ذلك .يجب عليك تسليم الورقة قبل مغادرة الغرفة أو القاعة.

الهاتف المحمول:

ً
يجب عليك إغالق الهاتف المحمول ً
تماما ووضعه بعيدا أثناء االختبار .ال يمكنك االحتفاظ بە
يف جيبك أو بقرب مكان جلوسك .إذا تم اکتشاف هاتف محمول مع ممتحن أثناء االختبار،
سیعتن ذلك محاولة للغش.
ف
ر

المواد المساعدة:

يعت أنه ال يمكنك استخدام اإلنننت أو
ال يمكنك استخدام أي مواد مساعدة أثناء االختبار .هذا ي
المستندات المخزنة عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك .ال يجوز لك التواصل مع أي شخص آخر
غن المراقبی أو ر
يعتن استخدام اإلنننت أو
المشفی عىل االختبار خالل فنة االختبار .ر
ً
المستندات المخزنة عىل الكمبيوتر غشا.

إجراء االختبار بشکل
مکرر:

الجزئ عدة مرات خالل نفس فنة االختبار .إذا أجريت االختبار
ال يجوز إجراء نفس االختبار
ي
الت حصلت علیها من
ي
الجزئ نفسه عدة مرات خالل نفس فنة االختبار ،فستكون النتيجة ي
إجراء اإلختبار الول فقط صالحة.

الغش:

يعتن استخدام الوسائل المساعدة أو
ال يمكنك استخدام أي وسائل ُمساعدة أثناء االختبار .ر
ً
محاولة استخدامها غشا.

أمثلة عىل الغش يمكن أن تكون:
• استخدام الوسائل المساعدة اإللكنونية مثل الهواتف المحمولة والساعات الذكية
والنظارات الذكية
• استخدام مواقع الويب أو برامج الكمبيوتر بخالف نظام االختبار
ً
• لصق نص يف حقل اإلجابة أثناء اختبار الكتابة (يتم تسجيل هذا تلقائيا عىل أنه غش)
• نسخ اإلجابة كلها أو جزء منها من اآلخرين (مثل االنتحال)
• استخدام إثبات هویة مزور
الت یجلبها الممتحن معە إىل االختبار
• استخدام القاموس أو المالحظات الکتابیة ي
• التواصل مع آخرین من غن الموظفی يف مرکز االختبار أثناء االختبار
یؤدي الغش أو ر
الشوع فيه إىل:
• طردك من الغرفة/القاعة
الت
• ال تتلق شهادة إتمام االختبار لي من االختبارات الفرعية يف اللغة النويجية ي
أجريتها خالل فنة االختبار هذە (ينطبق هذا عىل جميع المستويات)C1 – A1 ،
• قد تضطر إىل االنتظار لمدة تصل إىل عام قبل التقدم لإلختبارات مرة أخرى
• يجب عليك دفع رسوم االختبار عند إجراء االختبار يف المرة القادمة
يمكن اكتشاف الغش أثناء االختبار وبعدە أو أثناء تصحیح اإلجابات.
تزویر شهادة إتمام
االختبار:
شهادة إتمام
االختبار:
حق تقدیم الشکوی:

ً
تزويرا ويتم إبالغ ر
الشطة به.
يعتن تزوير شهادة إتمام االختبار
ر
يرسل مركز االختبار شهادة إتمام االختبار إىل العنوان الموجود يف قائمة الممتحنی .يجب عليك
إخطار مرکز االختبار إذا کنت قد حصلت عىل عنوان جديد.
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ه ثالثة
( fremstillingاختبار اللغة النويجية المستویات  .)B2 – A1مهلة تقدیم الشکوی ي
أسابيع بعد إعالن نتائج التصحیح.
لديك الحق يف تقديم شكوى بشأن نتيجة كال االختبارين الجزئیی يف اختبار اللغة النويجية C1
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ثالثة أسابيع بعد إعالن نتائج التصحیح.
يمكنك تقديم شكوى بشأن الخطاء الشكلية المتعلقة بإجراء اختبار النبیة المدنیة النویجیة
( )samfunnskunnskapواختبار المواطنة ( ، )Statsborgerprøvenباإلضافة إىل الخطاء
الشكلية يف إكمال جميع االختبارات الجزئیة يف اختبار اللغة النويجية (المستوى B2- A1و
المستوی . )C1يجب عليك تقديم شكوى حول الخطاء الشکلیة إىل مرکز االختبار .مهلة تقدیم
ه ثالثة أسابيع بعد إجراء االختبار .يمكنك إما تقديم شكوى مكتوبة  ،أو التوقيع عىل
الشکوی ي
.
أنك تقدم شكوى شفهية اطلع عىل معلومات حول حق تقدیم الشکوی عىل موقع
.Kompetanse Norge
الجزئ
لديك الفرصة لطرح أسئلة عملية قبل بدء االختبار .إذا كنت ال تفهم المهام يف االختبار
ي
ف العرض الکتائ ،یمکنك سؤال ر
مشف االختبار عن ذلك.
ري
ي

