ںارویجین زںان کے امتحان د ی نے کے طریقہ کار ،معاشرتی علوم کے امتحاںات اور ںاروے کی شہریت حاصل کرنےکے امتحان د ی نے والے
امیدواران کے ل نے معلومات۔
پ
آپ کو ٹیسٹ کے لیے وقت کے عین مطابق پہنچن ا ہے۔ اگر آپ امنحان شروع ہونے کے بعد ہنچیں
حاضری۔
ب
گے بو آپ امنحان پہیں دے سکیں گے۔ امنحانی مرکز کی طرف سے نجھے گیے خط میں امنحان کی جگہ اور وقت کے
بارے میں معلوپمات کو پڑھیں۔
جب آپ امنحانی مرکز میں ہنچیں بو آپ کو الزمی طور پر درست شناختی کارڈ دکھابا ہو گا اور امندواران کی فہرست پر
شیاخت ںامہ۔
دشنخط کربا ہوں گے۔ درست شن اختی کارڈ من درجہ ذبل ہیں۔
• درست باسپورٹ
• بصوپر واال بارویچین ٹینک کارڈ
• بارویچین ڈراِ بپوبگ الئسیس ۔ اصل با کانی
• ڈاکحانہ کا بکم اپربل  ۲۰۰۳کے بعد جاری کردہ شناختی کارڈ
• بورنی یحارنی م اِع بدہ ) (EØSمیں سامل ممالک سے جاری کردہ قومی شن اختی کارڈ
• مہاجرین کا سفری اجازت بامہ اور غیر ملکی باسپورٹ
• غیر ملکپوں کا رہائشی کارڈ
مع
• بناہ گزبپوں کا کارڈ جس پر بام اور جانے بندائش کی لومات درج ہوں
ںام۔

جب آپ امندواران کی فہرست میں دشنخط کریں گے بو اس بات کو مدبظر رکھیں کہ آبا آپ کا بام ،بتہ اور شناختی نمیر درست

لکھا ہے۔ جب آپ امنحان با ٹیسٹ میں
سکرین پر درست لکھا ہے۔
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اگر آپ نے ا نحان کی یس ل کے صورت یں با شندھا ا نحانی مرکز کو ادا کی ہے بو اس صورت یں ا نحان پر ئشرف
رشید۔
ب
النے ِہوے ساتھ لے کر آ ٹیں۔ امنحانی مرکز آپ سے آپ کی رشند د کھیے کا بقاضہ کر سکن ا ہے۔ اگر آپ نے فیس ٹینک کارڈ
با Vippsکی صورت میں ادا کی ہے بو بب تھی امنحانی مرکز رشند مابگ سکنا ہے۔
اگر آپ بیمار پڑ جانے ہیں بو آپ پر الزم ہے کہ آپ ڈاکیر کی ربورٹ با بیماری کی چھتی کی ربورٹ ،امنحابات کی باریخ گزر
ییماری۔
ب
جانے کے بعد ،سات روز کے ابدر ابدر نجھیں با چمع کروایں۔ آپ بعد میں مفت امنحان دے سکیے ہیں۔
آپ ابنا کاغذ با قلم استعمال پہیں کر سکیے لنکن اگر آپ جاہیں بو کاغذ اور قلم امنحانی مرکز سے مابگ سکیے ہیں۔ امنحانی
اشٹیشنری۔
موںاںل ییلی فون۔

امدادی آالت۔

الگ آن ہو جاٹیں بو آپ نے کنیرول کربا ہے کہ آپ کا بام ،شن اجت نمیر اور امندوار نمیر

مرکز سے جانے ہونے آپ کو کاغذ وائس کربا ہوں گے۔
م
آپ کو ابنا موبابل بنلی قون کمل طور پر بند کربا ہو گا اور امنحان کے دوران اس کو ا بیے سے کہیں دور رکھنا ہو گا۔ آپ اس کو

ابتی خ یب با ابتی مخصوص جگہ کے قربب پہیں رکھ سکیے۔ امنحان کے دوران اگر کونی امندوار موبابل بنلی قون کے ساتھ
بکڑا گن ا با اس کے باس سے پرامد ہوا بو اس کو بقل کی کوشش سمجھا جانے گا۔
امنحان کے دوران آپ کشی قسم کا امدادی سامان استعمال پہیں کر سکیے۔ اس کا مطلب نہ ہے کہ آپ

کے دوران آپ بگرابوں اور امنحانی عملہ کے غالوہ کشی سے گفت و سیند
انیرب یٹ با کمیپوپر استعمال پہیں کر سکیے۔ امنحان
کو پراہ راست بقل بصور کن ا جانے گا۔
پہیں کر سکیے۔ انیرب یٹ کا استعمال با کمیپوپر میں معفوظدشناوپزات کے استعمال
ابک ہی امنحان کے دوران ابک ذبلی امنحان با سوال کو کتی بار کرنے کی اجازت پہیں ہے۔ اگر آپ ابک امنحان کے دوران
دوہرا امتحان د ییا۔
سے ذابد بار جل کریں گے بو پہلی بار کیے گیے ذبلی امنحان با سوال کے ٹینجہ کو ہی
ابک ہی ذبلی امنحان با سوال کو ابک بار

درست ٹینجہ بصور کنا جانے گا۔
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امنحان کے دوران آپ کشی م کے امدادی آالت ا عمال یں کر کیے۔ مددگاری آالت کا ا عمال با ان کے ا عمال کی
یقل۔
کوشش کو بقل بصور کن ا جانے گا۔
بقل کی منالیں من درجہ ذبل ہو سکتی ہیں۔
•
•
•
•

پرقی مددگاری آالت کا استعمال  ،منال کہ طور پر
موبابل بنلی قون ،سمارٹ واچ بعتی سمارٹ گ ھڑی اور سمارٹ جسمہ
ت
امنحانی بطام بعتی امنحانی شسیم کے غالوہ کشی تھی قسم کی دوشری وبب ساٹیس کا اس عمال
ب
ق
لکھانی کےذبلی امنحان کے دوران کشی تھی قسم کی عنارت کو کانی ٹیسٹ کربا { اس کو شندھا شندھا ل کے
طور پر درج کن ا جانے گا }

•
•
•
•

م
کمل جواب با جواب کے کشی خصے کو کشی دوشرے سے بقل با کانی کربا { من ال کے طور پر ادنی لیریچر

سے }
خعلی شناختی کارڈ کا استعمال
ڈکشیری کا استعمال با ساتھ النی ہونی عنارات کا استعمال
امنحان کے دوران امنحانی مرکز کے عملہ کے غالوہ کشی دوشرے سے گفت و سیند

بقل با بقل کی کوشش کے مندرجہ ذبل بنایج بکل سکیے ہیں
•
•
•
•

آپ کو امنحانی مرکز سے بکال دبا جانے گا
آپ کو اس امنحانی عرضہ دوران دنے گیے بارویچین زبان کے کشی تھی امنحان کے کشی تھی خصے کا
امنحانی بپوت بعتی شرب تفنکیٹ پہیں ملے گا ۔ { اس کا اظالق کے نمام لپولز پر ہو گا }A1-C1
آپ کو دوبارہ امنحان د بیے کے لیے ابک سال بک اب تطار کربا پڑ سکنا ہے
اگلی بار امنحان د بیے کے لیے آپ کو فیس ادا کربا پڑ سکتی ہے

بقل امنحان کے دوران ،امنحان کے بعد با جوابات خنک کرنے دوران بکڑی جا سکتی ہے۔
جعلی شری یفیکیٹ کا ییاںا۔
باس پرجا دبا جانے گا۔
شری یفیکیٹ

اییل کا حق

خعلی شرب تفنکیٹ بنار کرنے کو خعلی کاغذات بن ار کربا سمجھا جابا ہے اور اس کا بولیس کے
امنحانی مرکز شرب تفنکیٹ اس بتہ پر بنجھے گا جو امندواروں کی فہرست میں درج ہے۔ بیے بتہ پر

می تقل ہونے کی صورت میں امنحانی مرکز کو آ گاہ کریں۔

آپ کو یچرپری طور پر امنحان کے ٹینجہ پر ابنل با سکابت کرنے کا جق جاصل ہے {بارویچین امنحان کے لپول  } A1-B2۔
کے بعد ٹین ہفپوں کے ابدر ابدر داپر کی جا سکتی ہے۔
ابنل با سکابت بنایج کے اغالن
بع
آپ کو بارویچین کے امنحان  - C1اغلی لیمی لپول میں دوبوں ذبلی امنحابات کے بنایج کے بارے میں سکابت با ابنل کرنے
س
س
کا جق ہے { سییے مجھیے اور یچرپری صالخیت کا ذبلی امنحان اور پڑ ھیے مجچیے اور ذبانی بات خ یت کا ذبلی
امنحان}۔ ابنل با سکابت بنایج کے اغالن کے بعد ٹین ہفپوں کے ابدر ابدر داپر کی جا سکتی ہے۔
آپ معاشرنی غلوم کے امنحان اور بارویچین شہربت کے امنحان کے ابعقاد کے دوران رسمی غلطپوں کی سکابت کر سکیے

ہیں ،اس کے غالوہ بارویچین زبان کے امنحان کے نمام ذبلی امنحابات کے ابعقاد کے دوران ہونی رسمی غلطپوں کی سکابت
تھی کر سکیے ہیں {  -A1-B2لپول اور  C1۔ لپول }۔ آپ کو رسمی غلطپوں کی سکابت امنحانی مرکز میں کرنی ہو گی۔ ابنل با
سکابت امنحابات کے ابعقاد کے بعد ٹین ہفپوں کے ابدر ابدر داپر کی جا سکتی ہے۔ آپ ابنل با سکابت با بو یچرپری طور پر

سکیے ہیں با آپ دشنخط کریں گے کہ میں نے زبانی ابنل با سکابت کر دی ہے۔ ابنل با سکابت کے جق کے بارے معلومات کے
ب
آپ کوم
ٹ دشکھی
لیے
ں۔ونے سے پہلے عملی سواالت کر سکیں۔ اگر آپ کو ذبلی یچرپری امنحان کے
روع ہ
سابات
کی وبکہ ابمنحاب
ورگےہے
کےتی بالیےئنسہے بممکن
س
دوران کشی سوال کی مجھ نہ آنے بو آپ ایحارج امنحابات سے بوچھ سکیے ہیں۔

