
PSE DUHET TA REGJISTROSH KOMPETENCËN TËNDE?

Norvegjia ka disa zyra publike që punojnë për udhëzim të personave për 
edukim, arsimim dhe punë. Ata kanë nevojë për informata mbi kompetencën 
tënde që të mund të ju udhëzojnë, nëse merrni lejeqëndrimi në Norvegji.

ALBANSK



Përparësitë nëse regjistroheni 
Ofertë më të mirë për edukim dhe shkollim
Informatat që i regjistroni do të shfrytëzohen për të ju dhënë 
ofertën më të mirë të mundshme për edukim dhe arsimim.  Nëse 
keni arsim të mbaruar mund të kërkoni që të ju pranohet ashtu që 
të përdorni atë në Norvegji.  

Udhëzim më të mirë për punë dhe aktivitete në Norvegji
Informatat mbi përvojën tënde të punës, me cilat aktivitete je mar-
rë dhe çfarë të pëlqen, janë të rendësishme për ata që do të ju ud-
hëzojnë për punë dhe aktivitete në Norvegji. Ata mund t’i përdorin 
këto informata për të përshtatur udhëzimin sipas nevojave tuaja.

Gjatë regjisjtrimit do të ketë pyetje për 

 •	 gjuhët	që	dini	
	 •	 shkollimin	
	 •	 përvojën	e	punës	
	 •	 me	çfarë	aktivitetesh	je	marrë	
	 •	 interesimet	tuaja
	 •	 dëshirat	tuaja	për	arsimim	dhe	punë	

Edhe nëse nuk keni shkuar në shkollë apo keni punuar është me rëndë-
si që të regjistroheni. Ata që do të ju udhëzojnë duhet të dinë se çfarë 
mundesh dhe cfarë të pëlqen të bësh,  për të të ndihmuar në bërjen e një 
plani për edukim arsimim dhe punë.



Këto janë të drejtat tuaja
Ti ke të drejt të shohësh informatat që regjistrohen. Mund të kërkosh që 
informatat e gabuara të korigjohen duke kontaktuar me Drejtorin për  
Integrim dhe Diversitet (IMDI) në këtë adresë të postës elektronike 
(email): post@imdi.no.

Informatat nuk do të ndahen me të tjerë përveç atyre që do të të udhëzojnë 
për edukim, arsimim dhe punë. Informatat nuk do të përdoren në shqyrtimin 
e kërkesës tënde për mbrojtje(azil).

 
Regjistrimi i kompetencës bëhet ne këtë menyrë
Për tu regjistruar ju duhet DUF-numri yt dhe një kod. Kodin e merrni nga një 
punonjës i qendrës ku banoni. Gjithashtu iu duhet edhe një telefon smart 
(i mençur), tablet apo kompjuter me qasje në internet. Kontakto dikë nga 
qendra nëse nuk keni telefon smart (të mençur), tablet apo kompjuter për 
regjistrim.

Regjistrimi zgjatë afërsisht 30 minuta. 

1. Hyrja/Kyçja 

Hyni në faqen cv.imdinett.no  
Zgjedh gjuhën në të cilën dëshiron të regjistrohesh



Tani do të ju jepen informacione mbi regjistrimin. Pas leximit të ïnformacionit 
shtyp “Vazhdoni tutje”.

Shkruaje DUF- numrin tënd dhe kodin që e ke marrë dhe shtyp “Kycu në formular”

Pas hyrjes do të shohësh një deklaratë pëlqimi. Kjo deklaratë përshkruan 
mënyrën si do të përdoren informatat, kush mund të i shoh ato dhe të drejtat 
tuaja që kanë të bëjnë me korigjimin dhe fshirjen e informatave. Që të mund të 
regjistrohesh duhet të pranosh kushtet. 

Kliko butonin e gjelbërt/jeshil nëse pranon.



2. Regjistrimi duket kështu

Regjistrimi ndahet në shtatë pjesë  

 

Shumë nga opsionet për përgjigje janë të përgjithshme. Për këtë arsye në disa 
pyetje, për shembull pyetje mbi arsimin dhe punën, nuk është e sigurt se do të 
gjeni një opsion për përgjigje që i përshtatet përvojës tënde. Zgjedh opsionin që 
iu përshtatet më së miri. 

3. Kështu përgjigjesh në pyetje 

Ka lloje të ndryshme të pyetjeve në regjistrim. Në disa vende mund të zgjedhësh 
vetëm një opsion përgjigje, ndërsa në vende tjera mund të zgjedhësh disa: 

Në opsionet për përgjigje me lakore mund të zgjedhësh vetëm një opsion përgjigje. 



Në opsionet për përgjigje me katrore  mund të zgjedhësh disa opsione për  
përgjigje. 

Në opsionet për përgjigje me kutia të bardha duhet të klikosh mbi shigjetën për 
të hapur një listë me opsione për përgjigje.

Kliko mbi shigjeta pë të parë të gjitha opsionet. E zgjedh opsionin duke klikuar 
mbi të.
  

Kur të përgjigjesh në një pyetje, pyetja tjetër shfaqet automatikisht. Mund të ketë 
pyetje pasuese varësisht si përgjigjesh.



Ky simbol do të thotë që nuk ju ke përgjigjur pyetjes ende. 

Ky simbol do të thotë që ke provuar të shkoni tutje pa ju përgjigjur  pyetjes. 

Ky simbol do të thote që ju  ke përgjigjur në pyetjes.
 

Pasi të jeni përgjigjur në të gjitha pyetjet në një pjesë kliko butonin “ Vazhdoni 
tutje” 

4. Shiko regjistrimin në një gjuhë tjetër 

Ti mund të shohësh një përkthim të regjistrimit. Përkthimi shfaqet pranë pyetjeve 
dhe përgjigjeve tuaja. Kliko “Translate form” për të zgjedhur gjuhën në të cilën 
dëshiron të përkthesh. Kliko “Hide translation” për të fshehur përkthimin. 
Përkthimi nuk funksionon nëse regjistroheni në telefon smart, vetëm në tablet 
dhe kompjuter. 

5.Pushim gjatë regjistrimit

Mund të marrësh pushim gjatë regjistrimit, por nëse çkyqeni/dilni nga formulari 
atëherë duhet të marrësh një kod të ri për të vazhduar regjistrimin.



6. Përmbledhje 

Pasi të jeni përgjigjur në të gjitha pyetjet shfaqet një përmbledhje e përgjigjeve 
tuaja. Nëse do të ndërrosh diçka mund të bëni këtë duke klikuar “Ndrysho”. 

7. Përfundo regjistrimin 

Kliko “Përfundo regjistrimin” kur të kesh mbaruar me regjistrimin. Regjistrimi nuk 
realizohet para se të klikosh në buton. 

8. Ndryshimet pas përfundimit të regjistrimit

Nëse dëshiron të bësh ndryshime më vonë pas përfundimit të regjistrimit, duhet 
të plotësoni formularin përsëri. 

cv.imdinett.no


