زانیاری بۆ بەشداربووان لەسەر چۆنیەتی ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکانی
زمانی نەرویجی ،تاقیکردنەوەی زانیاری کۆمەڵگە و تاقیکردنەوەی ڕەگەزنامە (جنسیە)
ئامادەبوون:
دەبێت تەواو لە کاتی دیاریکراودا لە شوێنی تاقیکردنەوەکەدا ئامادەبیت .ئەگەر تۆ
دوابەکەویت و دوای دەستپێکردنی تاقیکردنەوەکە بگەیتە شوێنی تاقیکردنەوە،
ناتوانیت تاقیکردنەوەکە ئەنجام بدەیت .بۆ زانیاری دەربارەی شوێن و کاتی
تاقیکردنەوەکە سەیری ئەو نامەیە بکە کە لە قوتابخانە یان شوێنی تاقیکردنەوەکەوە
بۆت هاتووە.
ناسنامە /کارتی شناسایی:
کە دەگەیتە شوێنی تاقیکردنەوەکە پێوستە ناسنامەیەکی پەسندکراو پێشان بدەیت و لە
لیستی بەشداربووان ئیمزا واتە تەوقیعی خۆت بکەیت .ناسنامەی پەسندکراو ئەمانەن:
• پاسپۆرتی باوەڕپێکراو
• کارتی بانکی نەرویجی ،وێنەی لە سەر بێت
• مۆڵەتی شوفێری نەرویجی ئۆرگیناڵ و کۆپی باوڕپێکراو
• ئیدە کارتی پۆست کە لە دوای  ١ئەپریلی  ٢٠٠٣ـوە دەرچووبێت
• ئیدە کارتی نیشتیمانی کە لە ناوچەی  EØSـوە دەرچووبێت.
• بەڵگەنامەی سەفەرکردنی پەناهەندان ( )Reisebevis for flyktningerو
پاسپۆرتی واڵتانی تر.
• کارتی نیشینگە بۆ بێگانەکان ،واتە کارتی مافی مانەوە oppholdskort
• کارتی داواکاری پەناهەندەیی کە تەوقیع/ئیمزا و شوێنی لە دایکبوونی لەسەر
تۆمارکرابێت.
ناو:
کاتێک لە لستی ناوی بەشداربووان ئیمزا دەکەیت ،پێوستە کۆنتڕۆلی ژمارەی کەسی،
ناو و ناونیشانت بکەیت ،وە دڵنیابیت کە ڕاست نووسراون .کاتێک کە لە اڵپەڕەی
تاقیکردنەوە چویتە ژوورەوە ،واتە ( )logg innدەکەیت ،پێوستە کۆنتڕۆلی ناو،
ژمارەی کەسی و ژمارەی بەشداربوونت بکەیت و دڵنیابیت کە لە شاشەکە
بەشێوەیەکی ڕاست دەردەکەوێت ،واتە ڕاست نووسراون.

وەسڵ /پسوولەی پارەدا:
ئەگەر پارەی تاقیکردنەوەکەت بە فاکتورە یان ڕاستەوخۆ دابێتە شوێنی
تاقیکردنەوەکە ،دەبێت وەسڵی پارەدانەکە لەگەڵ خۆت بێت کاتێک بۆ ئەنجامدانی
تاقیکردنەوەکە ئامادە دەبیت .شوێنی تاقیکردنەوەکە دەتوانێت داوا بکات کە وەسڵ/
پسوولەی پارەدانەکەت ببینێت .هەروەها شوێنی تاقیکردنەوەکە دەتوانێت داوای وەسڵ
پارادانەکە بکات کاتێک تۆ پارەکەت بە کارتی بانک یان ڤیپس (  )Vippsدابێت.
نەخۆشی:
ئەگەر نەخۆش کەوتیت ،دەبێت لە ماوەی حەوت ( )٧ڕۆژ لە دووای تاقیکردنەوەکە
ئیجازەی نەخۆشی یان ڕاپۆرتی دکتۆر بنێریت یان بیگەینیتە شوێنی تاقیکردنەوەکە.
بەم شێوەیە دەتوانیت دوواتر دووبارە بەخۆڕایی تاقیکردنەوەکە بکەیت.
کەرەستەی نوسین:
تۆ ناتوانیت پەڕەی کاغەزی خۆت یان پێنوسی (قەڵەم) ی خۆت بەکار بهێنیت ،بەاڵم
ئەگەر حەزتکرد دەتوانی پرسیار بکەیت و داوی وەرگرتنی پێنووس و کاغەز بکەیت.
دەبێت پێش ئەوەی شوێنی تاقیکردنەوەکە بەجێبهێڵیت کاغەزەکە بگەڕێنیتەوە بۆ
شوێنەکە.
مۆبیل تەلەفۆن:
دەبێت لەکاتی تاقیکردنەوەدا مۆبیل تەلەفۆنەکەت بەتەواوی بکوژێنیتەوە و لە
شوێنێکی دووری خۆتی دابنێیت .نابێت تەلەفۆنەکەت لە ناو گیرفانت بێت یان لە الی
شوێنەکەت بێت .ئەگەر لەکاتی تاقیکردنەوەدا تەلەفۆنی مۆبیل لە الی بەشداربوێک
بگیرێت ،وا دەژمێردرێت کە ئەوکەسە هەوڵی قۆپیە /غەشـکردنی داوە.
کەرستە و سەرچاوەی یارمەتیدەر:
تۆ ناتوانیت لە کاتی تاقیکردنەوەکەدا هیچ جۆرە کەرستەیەکی یارمەتیدەر
بەکاربهێنیت .واتە تۆ ناتوانیت ئینتەرنێت یان ئەو دکومێنتانەی لە کۆمپیوتەرەکە
هەڵگیراون بەکار بهێنیت .لە کاتی تاقیکردنەوەکەدا ناتوانیت پەیوەندی بە هیچ
کەسێکەوە بکەیت جگە لە چاودێران یان بەرپرسی تاقیکردنەوەکە .بەکارهێنانی

ئینترنێت یان دکومێنتەکانی ناو کۆمپیەتەرەکە وەک هەوڵدان بۆ قۆپیە و تەقلبێـکردن
دەژمێردرێت.
دووبارەکردنەوەی تاقیکردنەوە:
بۆت نیە کە لە یەک وەرزی تاقیکردنەوە چەند جارێک هەمان بەشی تاقیکردنەوە ئەنجام
بدەیت .ئەگەر لە وەرزێکی تاقیکردنەوەدا چەند جارێک هەمان بەشی تاقیکردنەوەت
ئەنجامدا ،ئەوا تەنها ئەنجامی تاقیکردنەوەکەی یەکەم جارت بۆ هەژمار دەکریت.
قۆپیە/غەشکردن:
تۆ ناتوانیت لە کاتی تاقیکردنەوەکەدا هیچ جۆرێک کەرەستەی یارمەتیدەر
بەکاربهێنیت .بەکارهێنان یان هەوڵدان بۆ بەکارهێنانی هەر سەرچاوەیەکی زانیاری و
یارمەتیدەر بە قۆپیە و غەشـکردن دادەنرێت.
نموونەی قۆپیەکردن/غەشکردن وەکو:
•
•
•
•
•
•
•

بەکارهێنانی یارمەتیدەرە ئەلکتڕۆنییەکان ،بۆ نموونە تەلەفۆنی مۆبایل ،کاتژمێری
زیرەک و چاویلکەی زیرەک.
بەکارهێنانی هەر الپەڕەیەکی تری ئینتەرنێت یان پڕۆگڕامەکانی کۆمپیوتەر جگە
لە پڕۆگرامی سیستەمی تاقیکردنەوەکە.
کۆپیکردن ولکاندنی تێکست لە شوێنی وەاڵم نوسین لە تاقیکردنەوەی نوسەکی/
بەنووسین ( .ئەم کارە ڕاستەوخۆ وەک قۆپیە و غەشکردن تۆمار دەکرێت).
کۆپیکردنی هەموو یان بەشێک لە وەاڵمی کەسانی تر ( بۆ نمونە دزین و کۆپی
کردن و دەستکاریکردنی نوسین و بەرهەمی کەسانی تر).
بەکارهێنانی ناسنامەی ساختە.
بەکارهێنانی فەرهەنگ (قاموس) یان بردنە ژوورەوەی سەرنج و تێبینی
ئامادەکراو
جگە لە سەرپەرشت و کارمەندانی شوێنی تاقیکردنەوەکە پەیوەندیکردن بەکەسانی
ترەوە لە کاتی تاقیکردنەوە.

قۆپیەکردن ،یان هەوڵدان بۆ قۆپیە کردن توشی ئەم سزایانەت دەکات:

•
•
•
•

لە هۆڵی تاقیکردنەوەکە دوور دەخرێیتەوە.
تۆ بەڵگەنامە و مەدرەکی دەرچوون لە هیچ بەشێکی تاقیکردنەوەکانی زمانی نەرویجیت
پێنادرێت کە لەم وەرزەدا ئەنجامتداوە( .ئەمەش هەموو ئاستەکانی  C1– A1دەگرێتەوە)
بۆ ئەوەی جارێکی تر سەر لەنوێ تاقیکردنەوەکە ئەنجام بدەیتەوە ،دەبێت چاوەڕوان
بکەیت ،لەوانەیە چاوەڕوانییەکە تا ساڵێکی پێبچێت.
بۆ ئەوەی جارێکی تر تاقیکردنەوەکە ئەنجام بدەیت ،دەبێت پارە بدەیت.

لەوانەیە قۆپیە/غەشکردن لەکاتی تاقیکردنەوە یان هەندێک جار دوای تاقیکردنەوە یان لە
کاتی هەڵسەنگاندن و نمرەدانانی وەاڵمەکان ئاشکرابێت.
ساختەکردن و تەزویرکردنی بەڵگەنامەی تاقیکردنەوە:
ساختەکردنی بەڵگەنامەی تاقیکردنەوە هەروەکو ساختەکردنی بەڵگەنامەی ڕەسمی
دژمێردرێت ،وە پۆلیسی لێ ئاگاداردەکرێتەوە.
بەڵگەنامەی تاقیکردنەوە /مەدرەکی تاقیکردنەوە :
قوتابخانە یان شوێنی تاقیکردنەوە بەڵگەنامەی تاقیکردنەوەکەت بۆ ئەو ئەدرێسە
دەنێرێت کە لە لیستی بەشداربووانی تاقیکردنەوە تۆمار کراوە .لە کاتی گۆڕینی
ئەدرێست ،پێوستە ئاگاداری شوێنی تاقیکردنەوە بکەیت.
مافی سکااڵکردن
تۆ مافی سکااڵکردنت هەیە لە ئەنجامی تاقیکردنەوە لە بەشی تاقیکردنەوەی
نووسەکی/بەنووسین ( تاقیکردنەوەی نەرویجی ئاستی  .)B2-A1دوامۆڵەت بۆ تۆمارکردنی
سکااڵ سێ هەفتەیە لە دووای دەرچوونی ئەنجامی تاقیکردنەوەکە.
تۆ مافی سکااڵکردنت هەیە لە ئەنجامی هەردوو بەشی تاقیکردنەوەی زمانی نەرویجی -C1
ئاستی بااڵی ئەکادیمی (تاقیکردنەوە لە بەشی تێگەیشتن لە بیستن وە تاقیکردنەوەی
نوسەکی/بەنوسین ،وە تاقیکردنەوە لە بەشی تێگەیشتن لە خوێندنەوە و لەیەک تێگەیشتن و
کۆمونیکاشونی زارەکی).
دوامۆڵەت بۆ تۆمارکردنی سکااڵ سێ هەفتەیە لە دووای دەرچوونی ئەنجامی تاقیکردنەوەکە.

تۆ دەتوانی سکااڵ لە نادروستی شێواز و فۆرمی بەڕێوەچوونی تاقیکردنەوەی زانیاری
کۆمەڵگە ،تاقیکردنەوەی جنسیە بکەی ،هەروەها دەتوانی سکااڵ لە هەبوونی هەڵە لە شێواز و
بەڕێوەچوونی هەموو بەشەکانی تاقیکردنەوەکانی زمانی نەرویجی (ئاستی  B2-A1وە ئاستی
  ) C1بکەی .دەتوانی سکااڵ لە نادروستی شێواز و فۆرمی بەڕێوەچوون لە شوێنیتاقیکردنەوەکە تۆمار بکەیت .دوا مۆڵەتیش بۆ تۆمارکردنی سکااڵ ،سێ هەفتەیە لە دوای
ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکە .تۆ دەتوانی لە ڕێی نوسراوێکەوە سکااڵکەت تۆمار بکەیت یان
واژو/ئیمزا بکەیت کە بە زارەکی سکااڵت کردووە .بۆزانیاری لەسەر مافی سکااڵکردن
سەیری ماڵپەری  Kompetanse Norgeبکە.
پێش ئەوەی تاقیکردنەوەکە دەست پێ بکات ،دەتوانیت پرسیاری پراکتیکی بکەیت دەربارەی
چۆنیەتی بەڕێوەچوونی تاقیکردنەوەکە  .ئەگەرلە پرسیارەکانی بەشی نووسین تێنەگەیشتی
دەتوانی لە بەرپرسی هۆڵی تاقیکردنەوە بپرسیت.

