ብዛዕባ ኣፈጻጽማ ፈተና ንተፈተንቲ ፈተና ኖርወየኛ፡ፈተና ኣፍልጦ ሕብረተሰብን(samfunnskunnskapsprøven) ፈተና ዜግነትን(Statsborgerprøven) ዝምልከት ሓበሬታ
ምርካብ:

ኣብ ቦታ ፈተና ኣብ ሰዓትካ ክትርከብ ኣለካ። ፈተና ድሕሪ ምጅማሩ እንተደኣ መጺኻ ፈተና
ምፍታን ኣይክፍቀደልካን እዩ። ፈተና ትፍተነሉ ቦታን ግዜን ኣብቲ መፈተኒ ቦታ ዝሰደዱልካ ደብዳበ
ዘሎ ሓበሬታ ተመልከት።

ወረቐትመንነት/ታሴራ:

ናብ ኣዳራሽ ፈተና ምስ መጸኻ ብቑዕ ወረቐት መንነት ኣርኢኻ ኣብ ሊስታ ተፈተንቲ ክትፍርም
ኣለካ። እዞም ዝስዕቡ ከም ብቑዓት ወረቐት መንነት ይቑጸሩ:
• ብቑዕ ፓስፖርት
• ስእሊ ዘለዎ ካርድ ባንክ ኖርወይ
• ባቴንቲ(ፍቓድ መዘወሪ መኪና) ኖርወይ – ኦርጂናልን ቅዳሕን
• ድሕሪ 1 ሚያዝያ 2003 ዝተዋሀበ ናይ እንዳ ፖስጣ መንነት ካርድ
• ኣብ ዞባ ቁጠባዊ ምትሕባር ኤውሮፓ(EØS-området) ዝተዋህበ ሃገራዊ መንነት
ካርድ
• መገሺ ወረቐት ስደተኛታትን ፓስፖርት ወጻእተኛታትን
• መንበሪ ፍቓድ ካርድ ወጻእተኛታት
• ስምካን ትውልዲ ቦታኻን ዝተጻሕፎ ምስክር ካርድ ሓታቲ ዑቕባ(Asylsøkerbevis)

ስም:

ኣብ ሊስታ ተፈተንቲ ክትፍርም ከለኻ እቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ስምካ፡ኣድራሻኻን ቁጽሪ መንነትካን
ቅኑዕ ከምዝኾነ ከተረጋግጽ ኣለካ። ኣብቲ ፈተና ሎግ-ኢን ጌርካ ምስ ኣተኻ ኣብ ስክሪን ዝወጽእ
ስምካ፡ኣድራሻኻን መንነት-ቁጽርኻን ቅኑዕ ከምዘሎ ክትቋጻጸር ኣለካ።

ቅብሊት:

ክፍሊት ፈተና ብፋክቱራ(ወረቐት) ወይ ብቐጥታ ናብቲ መፈተኒ ቦታ ብምትሕልላፍ ከፊልካዮ
እንተኾይንካ ፈተና ክትፍተን ኣብ ትመጻሉ እዋን ቅብሊት ፈተና ሒዝካዮ ክትመጽእ ኣለካ።
ሰራሕተኛታት ናይቲ መፈተኒ ቦታ ቅብሊት ክፍሊት ኣርእየና ክብሉኻ ይኽእሉ እዮም። ዋላ ብባንክ
ካርድ ወይ ቪፕስ ዝኸፈልካ እንተኾንካ ውን ሰራሕተኛታት ናይቲ መፈተኒ ቦታ ቅብሊት ክፍሊት
ኣርእየና ክብሉኻ ይኽእሉ እዮም።

ሕማም:

እንተደኣ ሓሚምካ ወረቐት ሓኪም ወይ ብሕማም ምኽንያት ሓኪም ከተብኩር ከምዘተፈቐደልካ
ዘረጋግጽ ሓበሬታ(sykemelding) ዶንግዩ ተባሂሉ ድሕሪ ዕለተ ፈተና ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ (7)
መዓልታት ከተረክብ ኣለካ። ከምኡ እንተደኣ ጌርካ እቲ ፈተና ካልእ ግዜ ብነጻ ክትፍተኖ ትኽእል
ኢኻ።

መጽሓፊ:

ናትካ ወረቐት ወይ ፒሮ ክትጥቀም ኣይፍቀደልካን እዩ፡ ይኹን ደኣ እምበር ትደሊ እንተኾይንካ
ርሳስን ወረቐትን ክወሃበካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እቲ ዝተዋህበካ ወረቐት ካብቲ ኣዳራሽ ቅድሚ
ምውጻእኻ ከተረክቦ ኣለካ።

ሞባይል:

ኣብ ግዜ ፈተና ሞባይልካ ምሉእ ብምሉእ ኣጥፊእካ ክትኣልያ ኣለካ። ኣብ ጁባኻ ወይ ቦታኻ
ከተቐምጣ ኣይፍቀደልካን እዩ። ሓደ ተፈታኒ ኣብ ግዜ ፈተና ሞባይሉ ሒዙዋ እንተደኣ ተረኺቡ ከም
ክቐድሕ ዝፈተነ እዩ ዝቑጸር።

ሓጋዚ ናውትታት:

ኣብ ግዜ ፈተና ሓጋዚ ናውትታት(hjelpemidler) ምጥቃም ኣይፍቀድን እዩ። እዚ ማለት ኢንተርነት
ወይ ድማ ኣብቲ ኮምፕዩተር ተሓዚኦም ዘለዉ ሰነዳት ክትጥቀመሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ግዜ
ፈተና ብጀካ ምስ ሓለውቲ ፈተና ወይ መራሕቲ ፈተና ምስ ካልኦት ክትዘራረብ ወይ ሓበሬታ
ክትለዋወጥ ኣይፍቀደልካን እዩ። ኢንተርነት ምጥቃም ወይ ኣብ ኮምፕዩተር ተሓዚኦም ዘለዉ
ሰነዳት ምጥቃም ከም ምቕዳሕ እዩ ዝቑጸር።

ምድጋም ወይ ከም
ብሓድሽ ምግባር

ኣብ ውሽጢ ሓጹር ግዜ ናይ ሓደ ፈተና ሓደ ክፋል ናይቲ ፈተና መሊስካ ክትደግሞ
ኣይፍቀደልካን እዩ። ሓደ ክፋል ናይቲ ፈተና ኣብ ውሽጢ ሓጹር ግዜ ናይቲ ፈተና እንተደኣ
ደጊምካዮ፡ ውጽኢት ናይቲ ቀዳማይ ግዜ ዝገበርካዮ ጥራሕ እዩ ከም ብቑዕ ዝቑጸር።

ምቕዳሕ:

ኣብ ግዜ ፈተና ሓጋዚ ናውታትት ክትጥቀም ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓጋዚ ናውትታት ምጥቃም ወይ
ክትጥቀም ምፍታን ከም ምቕዳሕ እዩ ዝቑጸር።

ከም ኣብነታት እዞም ዝስዕቡ ተግባራት ከም ምቕዳሕ እዮም ዝቑጸሩ:
• አለክትሮኒካዊ ሓጋዚ ናውታት ምጥቃም፡ ከም ሞባይል፡ ስማርት ሰዓትን(smartklokke)
ስማርት መነጸርን(smartbriller) ዝኣመሰሉ።
• ካብ ስርዓተ ፈተና ወጻኢ ዝርከቡ ካልኦት ወብሳይትታት ወይ ፕሮግራማት ኮምፕዩተር
ምጥቃም።
• ኣብቲ ትጽሕፈሉ ክፋል ናይቲ ፈተና ጽሑፍ ቀዲሕካ ምእታው(እዚ ብቐጥታ እዩ ከም
ምቕዳሕ ዝምዝግቦ)
• ናይ ካልኦት መልስታት ብምሉኡ ወይ ገለ ክፋሉ ምቕዳሕ(ንኣብነት ናትካ ዘይኮነ ቀዲሕካ
ክትጥቀመሉ ከለኻ)
• ትምዩን ወረቐት መንነት ምጥቃም።
• መዝገበ ቃላት ወይ ሒዝካዮም ዝመጻኻ ጽሑፋት ምጥቃም።
• ኣብ ግዜ ፈተና ካብቶም ሰራሕተኛታት መፈተኒ ቦታ ሓሊፍካ ምስ ካልኦት እንተደኣ
ተዘራሪብካ ወይ ሓበሬታ ተለዋዊጥካ።
ምቕዳሕ ወይ ክትቀድሕ ምፍታን ሳዕቤናቱ ከምዚ ዝስዕብ እዩ:
• ካብቲ ኣዳራሽ ትስጎግ
• ኣብዚ እዋን ፈተና ዝተፈንተንካዮም ከፊላዊ ፈተናታት ኖርወየኛ ብምሉኦም ምስክር
ወረቐት ፈተና ኣይወሃበካን እዩ (ኩሎም ደረጃታት ካብ A1-C1 እዩ ዝምልከት)
• እዞም ፈተናታት ከም ብሓድሽ ክትወስደሉ ትኽእል ዕድል ንምርካብ ክሳብ ሓደ ዓመት
ክትጽበ ክትግደድ ትኽእል ኢኻ።
• ከም ብሓድሽ ፈተና ኣብ ክትፍተነሉ ትኽእል እዋን ክፍሊት ፈተና ክትከፍል ኣለካ።
ሓደ ተፈታኒ ከምዝቐድሐ ኣብ ግዜ ፈተና፡ድሕሪ ፈተና ወይ መልስታት ክእረሙ ከለዉ ክፍለጥ
ይከኣል።
ትምዩን ምስክር
ወረቐት ምስራሕ፡

ትምዩን ምስክር ወረቐት ፈተና(prøvebevis) ምስራሕ ከም ምስራሕ ትምዩን ሰነዳት ስለዝቑጸር
ንፖሊስ ዝኽሰስ ጉዳይ እዩ።

ምስክር ወረቐት
ፈተና:

ሰራሕተኛታት ናይቲ መፈተኒ ቦታ ነቲ ምስክር ወረቐት ፈተና ናብቲ ኣብ ሊስታ ተፈተንቲ ተጻሒፉ
ዘሎ ኣድራሻ እዮም ዝሰዱዎ። ኣድራሻ ቐይርካ እንተኾይንካ ንሰራሕተኛታት መፈተኒ ቦታ
ክትሕብሮም ኣለካ።

መሰል ጥርዓን:

ውጽኢት ከፊላዊ ፈተና ጽሕፈት ጥርዓንካ ክተቕርበሉ መሰል ኣለካ( ፈተና ኖርወየኛ ደረጃ A1–
B2)። ገደብ ግዜ ጥርዓን ውጽኢት ፈተና ካብ ዝመጻሉ ዝቑጸር ሰለስተ ሳምንታት እዩ።
ኣብ ፈተና ኖርወየኛ C1 ልዑል ኣካደሚካዊ ደረጃ ንውጽኢታት ክልቲኦም ከፊላዊ ፈተናታት
ጥርዓንካ ከተቕርበሎም ትኽእል ኢኻ(ከፊላዊ ፈተና ሰሚዕካ ምርዳእን ምጽሓፍን፡ ከምኡውን
ከፊላዊ ፈተና ኣንቢብካ ምርዳእን ብኣፍ ምርድድኣን)። ገደብ ግዜ ጥርዓን ውጽኢት ፈተና ካብ
ዝመጻሉ ዝቑጸር ሰለስተ ሳምንታት እዩ።

ንኣፈጻጽማ ፈተናታት ኣፍልጦ ሕበረተሰብን ዜግነትን ዝምልከቱ ወግዓዊ መዳያት(formelle feil)
ጥርዓንካ ከተቕርበሎም ትኽእል ኢኻ፡ ከምኡውን ንኣፈጻጽማ ኩሎም ከፊላዊ ፈተናታት ፈተና
ኖርወየኛ ዝምልከቱ ወግዓዊ መዳያት ውን ጥርዓንካ ከተቕርበሎም ትኽእል ኢኻ(ደረጃ A1–B2ን

ደረጃ C1ን)። ነቶም ወግዓዊ መዳያት ዘለካ ጥርዓን ናብቲ መፈተኒ ቦታ ኢኻ ተቕርቦ። ፈተና ድሕሪ
ምውድኡ ጥርዓን ከተቕርበሉ ዘለካ ገደብ ግዜ ሰለስተ ሳምንታት እዩ። ጽሑፋዊ ጥርዓን ከተቕርብ
ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ብኣፍካ ጥርዓን ተቕርብ ከምዘለኻ ብፌርማ ከተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ። ኣብ
Kompetanse Norge ብዛዕባ መሰላት ጥርዓን ዘሎ ሓበሬታ ተመልከት።
ፈተና ቅድሚ ምጅማሩ ንግብራዊ መዳያት ዝምልከቱ ሕቶታት ክትሓትት ዕድል ኣለካ። ኣብቲ
ምጽሓፍ ዝብል ከፊላዊ ፈተና ዘለዉ ሕቶታት ወይ ዕዮታት እንተደኣ ዘይተረዲኦምኻ ንመራሒ
ፈተና ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ።

