معلومات برای کاندیدان امتحانات زبان نارویژی ،جامعه شناسی و تابعیت
حضور:
شما باید به وقت معین به امتحان حاضر شوید .اگر بعد از آغاز امتحان بیایید ،حق اشتراک را در امحتان ندارید.
معلومات در مورد وقت و محل حضور در نامۀ مرجع امتحان تذکر یافته است.
اسناد هویت:
شما باید در محل امتحان سند هویت خود را نشان دهید و همچنان لست کاندیدان را امضاء کنید .اسناد هویت قابل
اعتبار:
•
•
•
•
•
•
•
•

پاسپورت
کارت بانکی نارویژی با فوتو
لیسنس دریوری نارویژی -اصل یا مثنی
کارت هویت پوست که بعد از  ۱اپریل  ۲۰۰۳صادر شده باشد
کارت ملی که در کشور های  EØSصادر شده باشد
سند مسافرت برای پناهنده گان و یا پاسپورت مهاجرین
کارت اجازۀ اقامت برای اتباع خارجی
کارت پناهجویان با مشخصات چون اسم و محل تولد

اسم:
در وقت امضاء لست کاندیدان ،باید اطمینان حاصل کنید که اسم ،آدرس و شماره کارت هویت صحیح نوشته شده است.
بعد از ورود به سیستم ،باید اسم ،شماره کارت هویت و شماره کاندیداتوری را بر روی سکرین کنترول نمایید.
رسید:
اگر فیس امتحان را به طور مستقیم و یا توسط بیل پرداخت نموده باشید ،لطفآ هنگام حضور در امتحان رسید آن را با
خود بیاورید .اگر پول را توسط کارت بانکی و یا ویپس پرداخت نموده باشید ،مرجع امتحان می تواند که از شما
تقاضای رسید آن را کند.
مریضی:
در صورت مریضی باید در جریان  ۷روز بعد از تاریخ اخذ امتحان ،تصدیق داکتر را به مرجع امتحان تسلیم و یا
ارسال نمایید .در آن صورت می توانید بعدآ در امتحان به طور رایگان اشتراک کنید.
لوازم تحریر:
شما نمیتوانید از قلم و کاغذ شخصی خود استفاده کنید ،اما در صورت ضرورت می توانید پنسل و کاغذ را بخواهید.
قبل از خارج شدن از محل امتحان ،باید این کاغذ را تسلیم دهید.
تیلفون همراه (موبایل):
در جریان امتحان باید تیلفون خویش را کامآل خاموش و دور بگذارید .شما نمیتوانید تیلفون خویش را در جیب و یا جاه
خود نگهداری کنید .اگر یک کاندید در جریان امتحان با تیلفون گرفته شود ،این عمل سعی نقل کردن محسوب می
شود.
وسایل کمکی:
در جریان امتحان حق استفاده از وسایل کمکی را ندارید .این به این معنی است که شما نمیتوانید از انترنت و یا مواد
ثبت شده در کامپیوتر استفاده کنید .در جریان امتحان شما نمیتوانید به استثناء از نظارت کننده گان و مسؤل امتحان با
دیگر اشخاص صحبت کنید .استفاده از انترنت و یا مواد ثبت شده در کامپیوتر نقل محسوب می شود.

شما حق ندراید که در یک دوره عین امتحان را چندین بار بدهید .در صورتیکه این کار صورت گیرد ،فقط نتیجۀ
امتحان اول قابل اعتبار است.

نقل:
شما نمیتوانید در جریان امتحان از وسایل کمکی استفاده کنید .استفاده و یا تالش استفاده از وسایل کمکی نقل محسوب
می گردد.
امثال نقل:
•
•
•
•
•
•
•

استفاده از وسایل الیکترونیکی چون تیلفون موبایل ،ساعت هوشمند ،عینک های هوشمند
استفاده از صفحات دیگر انترنتی یا پروگرام های کامپیوتری به استثناء سیستم امتحان
جابجا کردن متن کاپی شده در قسمت جوابات در امتحان تحریری (این به طور اتوماتیک به عنوان نقل ثبت
می شود)
کاپی کردن یک بخش و یا تمام جوابات اشخاص دیگر (نقل است)
استفاده از سند هویت جعلی
استفاده از قاموس و یا یادداشت های دیگر
صحبت با دیگران به استثناء از کارمندان محل امتحان در جریان امتحان

عواقب نقل و یا تالش نقل کردن:
•
•
•
•

اخراج از محل امتحان
عدم اخذ سند امتحان سپری شده زبان نارویژی در دورۀ مربوطه (این امر برای سویه های  A1-C1قابل
اعتبار است.
ممکن است برای امتحان جدید باید الی یک سال انتظار بکشید
شما مکلف به پرداخت فیس امتحان جدید می باشید

نقل و تقلب مکن است در جریان امتحان ،بعد از امتحان و یا در هنگام ارزیابی پارچه امتحان افشا شود.
جعل و تزویر سند امتحان:
جعل و تزویر سند امتحان ،جعل و تزویر در اسناد جرم شمرده می شود و مرتکب آن به پولیس معرفی می شود.
سند امتحان:
مرجع امتحان ،سند امتحان را به آدرس موجود در لست کاندیدان ارسال می کند .در صورت تغیر آدرس به مرجع
امتحان اطالع بدهید.
حق شکایت:
شما حق شکایت را در مورد بخش تحریری امتحان (امتحان زبان نارویژی  ) A1-B2دارید .مهلت شکایت برای تجدید
نظر سه هفته بعد از اعالن نتایج می باشد.
شما حق شکایت را بر نتایج هر دو بخش امتحان  Norskprøve C1سویه عالی اکادیمیک (بخش درک شنیدن و بخش
تحریری ،درک خواندن و بخش شفاهی) دارید .مهلت شکایت در جریان سه هفته بعد از اعالن نتایج می باشد.
شما می توانید در مورد اشتباهات رسمی امتحان جامعه شناسی و تابعیت شکایت کنید ،ضمنآ می توانید در مورد
اشتباهات رسمی امتحانات زبان نارویژی ( )A1-B2-nivå og C1-nivåشکایت کنید .در این مورد باید به مرجع
امتحان شکایت کنید .مهلت شکایت در جریان سه هغته بعد از اخذ امتحان می باشد .شما می توانید شکایت خود را به
صورت تحریری و یا با امضاء نمودن سند شکایت به طور شفاهی ارائه نمایید .برای دریافت معلومات در مورد حق
شکایت به صفحات انترنتی  Kompetanse Norgeمراجعه کنید.

قبل از شروع امتحان می توانید در بارۀ چگونگی امتحان ،سواالت خود را مطرح کنید .اگر سواالت بخش تحریری
امتحان را نفهمیدید ،می توانید از مسؤل امتحان بپرسید.

