اطالعات بە داوطلبان آزمون در مورد نحوە اجرای آزمون های زبان نروژی ،دانش اجتمایع و
آزمون تابعیت نروژی
حضور:

شما باید در وقت مقرر برای شرکت در آزمون حضور پیدا کنید .در صورتی کە پس از شروع
آزمون حضور پیدا کنید ،اجازه شرکت در آزمون را نخواهید داشت .مسئولین آزمون از طریق
نامە شما را در مورد زمان و محل آزمون مطلع خواهند کرد.

سند هویت:

هنگام رسیدن بە محل آزمون باید سند شناسایی معتبر ارائە دهید و لیست داوطلبان آزمون را امضا
کنید .اسناد هویت معتبر عبارتند از:
• گذرنامە معتبر
• کارت بانکی نروژی عکسدار
• گواهینامە رانندگی نروژی – اصل یا المثنی
• کارت شناسایی پست کە بعد از اول ماه آوریل  ٢٠٠٣صادر شدە باشد
• کارت شناسایی ملی کە در منطقە  EØSصادر شدە باشد
• سند مسافرت پناهندگان ) (reisebevisو گذرنامە اتباع خارجی )(utlendingspass
• کارت اقامت اتباع خارجی
• گواهی پناهجویی با مشخصات نام و اطالعات در مورد محل تولد

نام:

هنگام امضای لیست داوطلبان آزمون ،باید اطمینان حاصل کنید کە نام ،آدرس و شماره شناسایی
شما صحیح نوشتە شده است .هنگام ورود بە سامانە آزمون ،باید اطمینان حاصل کنید کە نام،
شماره شناسایی و شمارە داوطلبی آزمون شما روی مانیتور صحیح می باشند.

رسید:

در صورتیکە هزینە آزمون را از طریق فاکتور یا مستقیما ً بە محل آزمون پرداخت کرده باشید،
باید هنگام حضور در محل آزمون رسید را بە همراه داشتە باشید .مسئولین آزمون ممکن است از
شما بخواهند کە این رسید را بە آنها نشان دهید .در صورتی کە هزینە آزمون را با استفادە از
کارت بانکی یا ویپس ) (Vippsپرداخت کردە باشید ،مسئولین آزمون ممکن است در این صورت
نیز از شما بخواهند کە رسید را بە آنها نشان دهید.

بیماری:

در صورت بیماری باید حداکثر هفت ( )٧روز پس از تاریخ آزمون ،گواهی پزشکی یا گزارش
بیماری ) (sykemeldingرا بە محل آزمون ارسال یا تحویل دهید .در این صورت بعدا می توانید
بە صورت رایگان در آزمون شرکت کنید.

لوازم تحریر:

شما نمی توانید از کاغذ یا قلم خویش استفاده کنید ،اما در صورت تمایل می توانید درخواست کنید
کە مداد و کاغذ را بە شما بدهند .شما باید کاغذ را قبل از ترک محل آزمون تحویل دهید.

تلفن همراه:

شما باید هنگام آزمون تلفن همراه را کامالً خاموش کرده و کنار بگذارید .نمی توانید آن را در جیب
یا در محل خود داشتە باشید .در صورتی کە داوطلب هنگام دادن آزمون با تلفن همراه دیدە شود،
این بە عنوان تالش برای تقلب تلقی می شود.

وسایل کمکی:

شما هنگام آزمون اجازە استفادە از هر گونە وسایل کمکی ندارید .این بدان معنی است کە شما نمی
توانید از اینترنت یا اسناد ذخیره شده در کامپیوتر استفاده کنید .هنگام دادن آزمون نمی توانید با
اشخاص دیگری غیر از نگهبانان یا مسئولین آزمون ارتباط برقرار کنید .استفاده از اینترنت یا
اسناد ذخیره شده در کامپیوتر بە عنوان تقلب محسوب می شود.

جواب دادن بە
صورت مکرر:

اجازە ندارید کە چندین بار بە یک بخش آزمون در طول زمان تعیین شدە برای این بخش آزمون،
جواب دهید .در صورتی کە شما چندین بار بە یکی از بخش های آزمون در طول زمان تعیین شدە
جواب دهید ،تنها نتیجە اولین جواب معتبر خواهد بود.

تقلب:

شما نمی توانید هنگام دادن آزمون از هیچ گونە وسایل کمکی استفاده کنید .استفاده از وسایل کمکی
یا تالش برای استفادە از آنها بە عنوان تقلب محسوب می گردد.
نمونەهای تقلب می توانند موارد زیر باشند:
• استفاده از وسایل کمکی الکترونیکی مانند تلفن همراه ،ساعت و عینک های هوشمند
• استفاده از وب سایت ها یا برنامە های کامپیوتری غیر از سیستم آزمون
• پیست کردن متن ) (å lime inn tekstدر قسمت پاسخ هنگام آزمون (این بە صورت
اتوماتیک بە عنوان تقلب ثبت می گردد)
• کپی کردن کامل یا بخشی از پاسخ دیگران (برای نمونە انتحال یا بە خود نسبت دادن)
• استفادە از سند هویت جعلی
• استفادە از فرهنگ لغت یا بە همراه داشتن یادداشت
• ارتباط با دیگران غیر از کارکنان محل آزمون هنگام دادن آزمون
تقلب یا تالش برای تقلب عواقب زیر را بە همراه خواهد داشت:
• از محل آزمون اخراج می گردید
• برای هیچ کدام از بخش های آزمون زبان نروژی کە در این دورە آزمون دادەاید گواهی
آزمون دادە نمی شود (این شامل همە سطوح از سطح  A1الی سطح  C1می گردد)
• شما ممکن است بعد از یک سال بتوانید دوبارە در این آزمون ها شرکت کنید
• شما باید دوبارە هزینە آزمون را هنگام دادن آزمون مجدد پرداخت کنید
تقلب می تواند هنگام آزمون ،بعد از آزمون یا هنگام ارزیابی پاسخ ها کشف شود.

جعل گواهی
آزمون:

جعل گواهی آزمون بە عنوان جعل سند محسوب می گردد و بە پلیس گزارش می شود.

گواهی آزمون:

مرکز آزمون گواهی آزمون را بە نشانی آمدە در لیست داوطلبان آزمون ارسال می کند .تغییر
آدرس را باید بە اطالع مرکز آزمون برسانید.

حق اعتراض:

شما حق دارید بە نتیجە بخش کتبی آزمون (آزمون زبان نروژی سطح  (A1–B2شکایت کنید.
مهلت شکایت سە هفتە بعد از آمدن نتیجە آزمون می باشد.
شما حق دارید بە نتیجە هر دو بخش آزمون زبان نروژی سطح  - C1سطح تحصیالت عالی
(بخش درک شنیداری و کتبی آزمون ،و بخش درک خواندن و توانایی شفاهی آزمون) شکایت
کنید .مهلت شکایت سە هفتە بعد از آمدن نتیجە آزمون می باشد.
شما می توانید در مورد وقوع اشتباهات در نحوە اجرای آزمون دانش اجتماعی و آزمون تابعیت
نروژی و همچنین نحوە اجرای آزمون بخش های زبان نروژی (سطح  A1–B2و سطح )C1
شکایت کنید .شما باید در مورد اشتباهات در نحوە اجرای آزمون بە محل آزمون شکایت کنید.
مهلت شکایت سە هفتە بعد از دادن آزمون می باشد .شما می توانید شکایت را بە صورت کتبی
تحویل دهید یا اینکە با امضا تایید کنید کە می خواهید بە صورت شفاهی شکایت کنید .برای کسب
اطالعات در مورد حق شکایت بە وب سایت  Kompetanse Norgeمراجعە کنید.
قبل از شروع آزمون امکان پرسیدن سواالت عملی را دارید .در صورتی کە در فهمیدن سواالت
بخش کتبی آزمون مشکل داشتە باشید می توانید از مسئول آزمون در این رابطە سوال کنید.

