
ÇIMA GEREKE TU ŞIYANÊN XWE QEYD BIKÎ?

Li Norwêc gelek fermangehên (daireyên) giştî hene ku rê şanî xelkê didin di 
derheqê fêrbûnê, xwendinê û kar de. Ew mehtêcî zanyariyane derbara şiyanên 
te de da ku bikaribin rê şanî te bidin, eger tu mafê mayinê li Norwêc wergrî.  

KURMANJI



Başiyên tomarkirinê
Pêşkêşkirinên baştir derbara fêrbûn û xwendinê de
Zanyariyên ku tu qeyd dikî wê bêne bikaranîn da ku baştirîn 
imkanên fêrbûnê û xwendinê ji te re bêne pêşkêşkirin. Eger 
xwendina te berê hebe, tu dikarî daxwaza naskirina (pejirandina) 
xwendina xwe bikî da ku tu bikaribî wê li Norwêc bikarbînî. 

Rênîşandayineke baştir derbara kar û çalakiyan de li Norwêc
Zanyariyên derbara xibreta te a kar, ka te çi çalakî berê kirine û 
kêfa te ji çi re tê tu bikî, giring in ji wan kesan re ku wê rê derbara 
kar û çalakiyan de li Norwêc şanî te bidin. Ew dikarin zanyariyan 
bikarbînin ji boyî guncandina rênîşandayinê digel mehtêciyên te de.

Di tomarkirinê (xweqeydkirinê) de wê pirs ji te bên kirin liser

 • zimanên ku tu dizanî 
 • xwendina te 
 • xibreta te di warê kar de 
 • te caran çi çalakî dikirin 
 • mijûliyên te
 • daxwazên te derbara xwendinê û kar de 

Giring e ku tu xwe qeyd bikî, tevî ku tu ne çûye dibistanê ne jî kar kiriye. 
Divê ku ew kesên ku wê rê şanî te bidin bizanin ka tu dikarî çi bikî û kêfa 
te ji çi re tê tu bikî, da ku ew alîkariya te bikin nexşeya (plana) xwendinê 
û kar ji te re deynin.  



Mafên te ev in:
Mafê te heye tu zanyariyên ku têne qeydkirin bibînê. Tu dikarî daxwaza rast-
kirina zanyariyê şaş bikî bi rêya peywendîkirinê bi Rêveberiya integrasyonê û 
pirrengiyê (IMDI) re liser vê e-mailê: post@imdi.no

Zanyariyên te wê neyên parvekirin bi kesên din re ji xeynî wanên ku wê rê 
şanî te bidin derbara fêrbûnê, xwendinê û kar de. Zanyarî wê neyên bi-
karanîn di lênêrîna daxwaznameya te a penaberiyê de. 

Bi vî hawî tê zanyariyan derbara şiyanên (mu’ehhelat) xwe de 
tomar bikî
Ji boyî tu xwe tomar bikî ji te re hejmara DUF û kodek pêwist in. Tê kodê ji 
karmendekî kempê wergrî. Her wusa ji te re telefoneke jîr yan tablêtek yan 
kompyûtereke ku bi internetê ve girêdaye lazime. Eger te telefoneke jîr yan 
tablêtek yan kompyûterek nebe tu bikarbînî ji boyî tomarkirinê, peywendiyê 
bi kempê re bike.  

Tomarkirin nêzîkî 30 deqîqeyan dikşîne.

1. Têketin

Têkeve malpera cv.imdinett.no 
Zimanê ku tu dixwazî pê bersivê bidî hilbijêre.



Tê niha zanyariyan liser tomarkirinê (xweqeydkirinê) wergrî. Piştî xwendina 
zanyariyan liser “Bi pêşde here” bitikîne.

Hejmara DUF a xwe û kodên ku te wergirtine binivîse, û piştre liser “Têkeve 
formê” bitikîne. 

Piştî têketinê tê daxuyaniya rezamendiyê (razîbûnê) bibînî. Daxuyaniya rezamendiyê 
dide xuyakirin ka zanyarî wê bi çi rengî bêne bikaranîn, kî dikare wan bibîne û 
mafên te di derheqê guhertin û rakirina zanyariyan de çine. Da ku tu bikaribî xwe 
qeyd bikî, divê tu mercan qebûl bikî. 

Eger tu razî bî liser pişkoka kesk bitikîne. 



2. Tomarkirin wusa tê xuyakirin

Tomarkirin liser heft beşan hatiye beşkirin:  

 

Gelek ji bersivan giştî ne. Ji ber vê yekê ne esihe ku tê bersivên ku digel rastiya te 
diguncin bibînî, wek nimûne pirsên liser xwendinê û kar. Bersivên ku here baştir 
minasib in hilbijêre. 
 

3. Tê bi vî rengê bersiva pirsan bidî

Di tomarkirinê de pirsên cuda hene. Li hin cihan tu tenê dikarî yek bersivê 
hilbijêrî, û li hin cihên din tu dikarî gelek persivan hilbijêrî. 

Bersivên ku di rex wan de bazin (daire) hene tu dikarî ji wan tenê bersivê hilbijêrî.



Bersivên ku di rex wan de çarçik hene tu dikarî ji wan gelek bersivan hilbijêrî. 

Bersivên ku di rex wan de malikên spî hene divê tu liser tîrê bitikînî da ku lîsteya 
bersivan derkevê pêş.

Liser tîran bitikîne da ku tu hemû bersivan bibînî. Bi tikînê liser bersivekê tu wê 
dihilbijêrî. 

Dema te bersiva pirsekê da wê pirsa pişt re bi şêweyekî otomatîkî xuya bibe. 



Ev sîmbol dibêje ku te heta niha bersiva pirsê nedaye.  

Ev sîmbol dibêje ku te hewl da bi pêş de herî beyî ku tu bersiva pirsê bidî. 

 
Ev sîmbol dibêje ku te bersiva pirsê daye.  
 

Piştî ku te bersiva hemû pirsên beşekî da pişkoka “Bi pêş de here” bikarbîne da ku 
beşê pişt re vebe. Dema ku tu pêş de diçî zanyariyê ku te heta niha dagirtine bi 
rengekî otomatîkî têne hilandin (xeznkirin).

4. Tomarkirinê bi zimanekî din bibîne

Tu dikarî wergera (tercema) qeydkirina xwe bibînî. Werger wê di rex pirsan û ber-
sivên te de bê xuyakirin. Liser “Hide translation” bitikîne da ku werger bê veşartin. 
Eger tu xwe bi rêya telefona jîr  qeyd bikî, wê pişkoka wergerandinê kar neke, 
funksyona wergerandinê tenê liser kompyûterê û tablêtê kar dike.  

5. Rawestan di tomarkirinê de

Tu dikarî rawestî di dema tomarkirinê de, lê eger tu ji malperê derkevî, lazime ku 
tu kodeke nû bistînî dema tu careke din tomarkirinê berdewam bikî. 



6. Kurtiya tomarê

Piştî bersivdana hemû pirsan tê kurtiya bersivên xwe wergrî. Eger tu bixwazî 
tiştekî biguherî tu dikarî guhertinan bi tikînê liser pişkoka “Rast bike” bild.

7. Tomarkirinê temam bike

Piştî ku tu ji tomarkirinê xelas bibî liser “Tomarkirinê (tescîlê) temam bike” bi-
tikîne. Tomarkirina te nayê temamkirin heta ku tu liser pişkokê bitikînî. 

8. Kirina guhertinan piştî temamkirina tomarkirinê

Eger tu paşê piştî temamkirina tomarkirinê bixwazî guhertinan bikî, divê tu formê 
ji nû ve dagrî. 

cv.imdinett.no


