
 چرا بایستی توانایی خویش را ثبت نمائید؟ 
افراد را در خصوص آموزش،  ادارات دولتی متعددی در نروژ وجود دارند كه

شما در نروژ اقامت بگیرید این  تحصیالت و كار راهنمایی می كنند. در صورتیكه
در  داشتن اطالعات بتوانند شما را راهنمایی نمایند نیاز به ادارات جهت اینكه

 مورد توانایی های شما دارند.

 با این موضوعات سوال می شود هنگام ثبت از شما در رابطه
 می دانید زبان هایی كه

 تحصیالت
 كاری تجربه

 نوع فعالیتهایی انجام می دادید چه در گذشته
 سرگرمی های شما

 آرزوهایی تحصیلی و شغلی شما
خودتان را  باشید مهم می باشد كه باشید و یا كار نكرده نرفته مدرسه به هرچند كه

كاری  چه شما به شما را راهنمایی خواهند نمود باید بدانند كه ثبت نمائید. آنهایی كه
 شما كمك نمایند. آموزش، تحصیل و كار به برنامه دارید تا بتوانند در تهییه عالقه

 بت كردن خویشمزایای ث
 امكانات بیشتر آموزش و تحصیالت

بهترین امكانات آموزشی و  ثبت می كنید در خصوص ارائه از اطالعاتی كه
داشتن تحصیالت می توانید  خواهد شد. در صورت شما استفاده تحصیلی به

رسمیت بشناسند تا بدین صورت بتوانید  تحصیالت شما را به درخواست نمائید كه
 كنید. روژ از آن استفادهدر ن

 راهنمایی بهتر در مورد كار و فعالیتها در نروژ
اید و عالئق شما داشته كاری شما،  فعالیتهایی كه داشتن اطالعات در مورد تجربه

با كار و فعالیتها در نروژ راهنمایی  می خواهند شما را در رابطه برای افرادی كه
وانند از این اطالعات در جهت انطباق دادن این نمایند مهم می باشد. آنها می ت

 نمایند. شما دارید استفاده راهنمایی با نیازهایی كه

 اینها حقوق شما می باشند
است. شما می توانید  در مورد شما ثبت شده شما حق دیدن اطالعاتی را دارید كه

می توانید با  بطهاطالعات نادرست را اصالح نمایند. در این را نمائید كه مطالبه
تماس  post@imdi.no( از طریق ایمیل IMDiكل ادغام و چند ملیتی ) اداره

 بگیرید.

با آموزش،  می خواهند شما را در رابطه غیر از افرادی كه این اطالعات به
نمی شود. از  اشتراك گذاشته تحصیل و كار راهنمایی نمایند، با اشخاص دیگر به

نمی  درخواست پناهندگی شما استفاده با بررسی پرونده بطهاین اطالعات در را
 شود.

 شما می توانید از این طریق توانایی خویش را ثبت نمائید
دوف و یك كد نیاز دارید. این كد را از  شماره برای ثبت كردن خویش به

یك  در آن زندگی می كنید دریافت می كنید. شما همچنین به كارمندانی كمپی كه
باشند.  اینترنت دسترسی داشته به گوشی هوشمند، تبلت و یا كامپیوتر نیاز دارید كه

 گوشی هوشمند، تبلت و یا كامپیوتر برای ثبت كردن خویش نداشته در صورتیكه
 باشید با كمپ تماس بگیرید.

 طول می كشد. دقیقه ٠٣ثبت كردن تقریبا 
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 . وارد شدن1 
 كنید مراجعه www.imdi.no/selvregسایت  به

 می خواهید با آن جواب دهید زبانی را انتخاب نمائید كه
می شود. بعد از خواندن این  شما اطالعات داده حاال در مورد ثبت كردن به

 را فشار دهید. « دهید ادامه»اطالعات كلید 
وارد فرم »را بنویسید و كلید اند شما داده به دوف خویش و كدی را كه شماره
 را فشار دهید. « شوید

 بعد از وارد شن یك اظهار رضایت را می بینید. در این اظهار رضایت نحوه
این اطالعات دسترسی دارند و  به ، افرادی كهشده از اطالعات ارائه استفاده

ید این شرایط است. شما با با تغییر و حذف این اطالعات آمده حقوق شما در رابطه
 را قبول نمائید تا بتوانید خودتان را ثبت نمائید.

 در صورت رضایت كلید سبز رنگ را فشار دهید.
 . ثبت كردن به این شكل می باشد 2 

 است: هفت بخش تقسیم شده ثبت كردن به
با  شما در رابطه بسیاری از پاسخ ها عمومی می باشند. بنابراین ممكن است كه

سوال در مورد تحصیالت و كار جوابی را پیدا  سواالت برای نمونه برخی از
 كامال مناسب تجربیات شما باشد. منسابترین جواب را انتخاب كنید. نكنید كه

 سواالت جواب دهید . بدین شكل می توانید به3 
با ثبت كردن چند نوع سوال وجود دارد. شما در بخشهایی می توانید  در رابطه

پاسخ را انتخاب نمائید و در بخشهای دیگر می توانید چندین پاسخ را  تنها یك
 انتخاب كنید:

 اند تنها می توانید یك پاسخ را انتخاب كنید نشان شده دایرهبا  در پاسخهایی كه 

 اند تنها می توانید چندین پاسخ را انتخاب كنید نشان شده مربعبا  در پاسخهایی كه

دارای یك چهارگوش سفید می باشند شما باید فلش را فشار دهید  هایی كهدر گزینه
 كنید. تا لیست پاسخ ها را مشاهده

فلش ها را فشار دهید تا لیست كامل پاسخ ها را ببینید. پاسخ خویش را با فشار 
 دادن آن انتخاب كنید.

می  ت اتوماتیك نشان دادهصور سوالی جواب دادید سوال بعدی به به بعد از اینكه
پاسخ  با سوال قبلی بیایند. این بستگی به شود. ممكن است چندین سوال در رابطه

 شما دارد.

 اید.سوال جواب نداده شما هنوز به این عالمت بدین معنی می باشد كه
 سوال ادامه بهاید بدون جواب دادن شما خواسته این عالمت بدین معنی می باشد كه

 دهید.
 اید.سوال جواب داده شما به این عالمت بدین معنی می باشد كه

را « دهید ادامه» سواالت یك بخش جواب دادید باید كلید كلیه شما به بعد از اینكه
حال  تا به دادن، اطالعاتی را كه فشار دهید یا وارد بخش بعدی شوید. بعد از ادامه

 می گردند. صورت اتوماتیك ذخیره د بهایثبت كرده

 زبان دیگری ببینید . ثبت كردن را به4 

 چرا بایستی توانایی خویش را ثبت نمائید؟ 
افراد را در خصوص آموزش،  ادارات دولتی متعددی در نروژ وجود دارند كه

شما در نروژ اقامت بگیرید این  تحصیالت و كار راهنمایی می كنند. در صورتیكه
در  داشتن اطالعات بتوانند شما را راهنمایی نمایند نیاز به ادارات جهت اینكه

 مورد توانایی های شما دارند.

 با این موضوعات سوال می شود هنگام ثبت از شما در رابطه
 می دانید زبان هایی كه

 تحصیالت
 كاری تجربه

 نوع فعالیتهایی انجام می دادید چه در گذشته
 سرگرمی های شما

 آرزوهایی تحصیلی و شغلی شما
خودتان را  باشید مهم می باشد كه باشید و یا كار نكرده نرفته مدرسه به هرچند كه

كاری  چه شما به شما را راهنمایی خواهند نمود باید بدانند كه ثبت نمائید. آنهایی كه
 شما كمك نمایند. آموزش، تحصیل و كار به برنامه دارید تا بتوانند در تهییه عالقه

 بت كردن خویشمزایای ث
 امكانات بیشتر آموزش و تحصیالت

بهترین امكانات آموزشی و  ثبت می كنید در خصوص ارائه از اطالعاتی كه
داشتن تحصیالت می توانید  خواهد شد. در صورت شما استفاده تحصیلی به

رسمیت بشناسند تا بدین صورت بتوانید  تحصیالت شما را به درخواست نمائید كه
 كنید. روژ از آن استفادهدر ن

 راهنمایی بهتر در مورد كار و فعالیتها در نروژ
اید و عالئق شما داشته كاری شما،  فعالیتهایی كه داشتن اطالعات در مورد تجربه

با كار و فعالیتها در نروژ راهنمایی  می خواهند شما را در رابطه برای افرادی كه
وانند از این اطالعات در جهت انطباق دادن این نمایند مهم می باشد. آنها می ت

 نمایند. شما دارید استفاده راهنمایی با نیازهایی كه

 اینها حقوق شما می باشند
است. شما می توانید  در مورد شما ثبت شده شما حق دیدن اطالعاتی را دارید كه

می توانید با  بطهاطالعات نادرست را اصالح نمایند. در این را نمائید كه مطالبه
تماس  post@imdi.no( از طریق ایمیل IMDiكل ادغام و چند ملیتی ) اداره

 بگیرید.

با آموزش،  می خواهند شما را در رابطه غیر از افرادی كه این اطالعات به
نمی شود. از  اشتراك گذاشته تحصیل و كار راهنمایی نمایند، با اشخاص دیگر به

نمی  درخواست پناهندگی شما استفاده با بررسی پرونده بطهاین اطالعات در را
 شود.

 شما می توانید از این طریق توانایی خویش را ثبت نمائید
دوف و یك كد نیاز دارید. این كد را از  شماره برای ثبت كردن خویش به

یك  در آن زندگی می كنید دریافت می كنید. شما همچنین به كارمندانی كمپی كه
باشند.  اینترنت دسترسی داشته به گوشی هوشمند، تبلت و یا كامپیوتر نیاز دارید كه

 گوشی هوشمند، تبلت و یا كامپیوتر برای ثبت كردن خویش نداشته در صورتیكه
 باشید با كمپ تماس بگیرید.

 طول می كشد. دقیقه ٠٣ثبت كردن تقریبا 
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 . وارد شدن1 
 كنید مراجعه www.imdi.no/selvregسایت  به

 می خواهید با آن جواب دهید زبانی را انتخاب نمائید كه
می شود. بعد از خواندن این  شما اطالعات داده حاال در مورد ثبت كردن به

 را فشار دهید. « دهید ادامه»اطالعات كلید 
وارد فرم »را بنویسید و كلید اند شما داده به دوف خویش و كدی را كه شماره
 را فشار دهید. « شوید

 بعد از وارد شن یك اظهار رضایت را می بینید. در این اظهار رضایت نحوه
این اطالعات دسترسی دارند و  به ، افرادی كهشده از اطالعات ارائه استفاده

ید این شرایط است. شما با با تغییر و حذف این اطالعات آمده حقوق شما در رابطه
 را قبول نمائید تا بتوانید خودتان را ثبت نمائید.

 در صورت رضایت كلید سبز رنگ را فشار دهید.
 . ثبت كردن به این شكل می باشد 2 

 است: هفت بخش تقسیم شده ثبت كردن به
با  شما در رابطه بسیاری از پاسخ ها عمومی می باشند. بنابراین ممكن است كه

سوال در مورد تحصیالت و كار جوابی را پیدا  سواالت برای نمونه برخی از
 كامال مناسب تجربیات شما باشد. منسابترین جواب را انتخاب كنید. نكنید كه

 سواالت جواب دهید . بدین شكل می توانید به3 
با ثبت كردن چند نوع سوال وجود دارد. شما در بخشهایی می توانید  در رابطه

پاسخ را انتخاب نمائید و در بخشهای دیگر می توانید چندین پاسخ را  تنها یك
 انتخاب كنید:

 اند تنها می توانید یك پاسخ را انتخاب كنید نشان شده دایرهبا  در پاسخهایی كه 

 اند تنها می توانید چندین پاسخ را انتخاب كنید نشان شده مربعبا  در پاسخهایی كه

دارای یك چهارگوش سفید می باشند شما باید فلش را فشار دهید  هایی كهدر گزینه
 كنید. تا لیست پاسخ ها را مشاهده

فلش ها را فشار دهید تا لیست كامل پاسخ ها را ببینید. پاسخ خویش را با فشار 
 دادن آن انتخاب كنید.

می  ت اتوماتیك نشان دادهصور سوالی جواب دادید سوال بعدی به به بعد از اینكه
پاسخ  با سوال قبلی بیایند. این بستگی به شود. ممكن است چندین سوال در رابطه

 شما دارد.

 اید.سوال جواب نداده شما هنوز به این عالمت بدین معنی می باشد كه
 سوال ادامه بهاید بدون جواب دادن شما خواسته این عالمت بدین معنی می باشد كه

 دهید.
 اید.سوال جواب داده شما به این عالمت بدین معنی می باشد كه

را « دهید ادامه» سواالت یك بخش جواب دادید باید كلید كلیه شما به بعد از اینكه
حال  تا به دادن، اطالعاتی را كه فشار دهید یا وارد بخش بعدی شوید. بعد از ادامه

 می گردند. صورت اتوماتیك ذخیره د بهایثبت كرده

 زبان دیگری ببینید . ثبت كردن را به4 
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 بعد از وارد شن یك اظهار رضایت را می بینید. در این اظهار رضایت نحوه
این اطالعات دسترسی دارند و  به ، افرادی كهشده از اطالعات ارائه استفاده
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با  شما در رابطه بسیاری از پاسخ ها عمومی می باشند. بنابراین ممكن است كه

سوال در مورد تحصیالت و كار جوابی را پیدا  سواالت برای نمونه برخی از
 كامال مناسب تجربیات شما باشد. منسابترین جواب را انتخاب كنید. نكنید كه

 سواالت جواب دهید . بدین شكل می توانید به3 
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 كنید. تا لیست پاسخ ها را مشاهده

فلش ها را فشار دهید تا لیست كامل پاسخ ها را ببینید. پاسخ خویش را با فشار 
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 دهید.
 اید.سوال جواب داده شما به این عالمت بدین معنی می باشد كه
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 . مكث در ثبت كردن 5
از سیستم خارج  شما می توانید در جریان ثبت كردن مكث نمائید، اما در صورتیكه

 ردن دریافت نمائید.ثبت ك یك كد جدید برای ادامه شوید باید دوباره

 . خالصه6
اید را داده ای از پاسخ هایی را كهسواالت جواب دادید خالصه كلیه به بعد از اینكه

بخواهید تغییری را بوجود بیاورید می توانید كلید  می كنید. در صورتیكه مشاهده
 را فشار دهید.« ویرایش»

 . ثبت كردن را تكمیل نمائید7
را فشار دهید. ثبت كردن « ثبت نام را تكمیل كنید»بعد از پایان ثبت كردن كلید 

 شما قبل از فشار دادن این كلید تكمیل نمی گردد.

 . ایجاد تغییرات بعد ازتكمیل ثبت كردن8
شما بخواهید بعد از تكمیل ثبت كردن تغییری بوجود بیاورید باید این  در صورتیكه
 ائید.پر نم فرم را دوباره

 


