
PASHTO

Hvorfor bør du registrere ولې باید خپله وړتیا راجستر کړئ؟
Norge har flere offentlige kontorer 
som jobber med å veilede personer 
om opplæring, utdanning og arbeid. 
De trenger informasjon om din 

په ناروې کې ګڼ شمېر دولتي ادارې شته چې خلکو ته د روزنې، زده کړې او کار 
که چیرې تاسو په ناروې کې د استوګنې اجازه تر السه . په اړه الرښوونې کوي

.کړئ، نو یادې ادارې معلوماتو ته اړتیا لري تر څو تاسو ته الرښوونې وکړای شي

I registreringen vil du få spørsmål په راجسترېدنې کې له تاسو څخه الندې پوښتنې کېږي
språkene du kan هغه ژبې چې تاسو پرې پوهېږئ
skolegang ښوونځی
arbeidserfaring کاري تجربه
hvilke aktiviteter du har pleid å gjøre کوم ډول فعالیتونه مو کول
interessene dine ستاسو عالیق
ønskene dine om utdanning og  او کار په هکله ستاسو هیلې (تحصیل)د زده کړې
Selv om du ikke har gått på skole 
eller har arbeidet, er det viktig at du 
registrerer deg. De som skal veilede 
deg må vite hva du kan og hva du 

که څه هم تاسو ښوونځي ته تللي نه یاست او کار مو نه وي کړی، اړینه ده چې 
هغه کسان چې تاسو ته الرښوونه کوي باید پوه شي چې . تاسو ځان راجستر کړئ

تاسو څه کوالی شئ او څه کول مو خوښېږي، تر څو د زده کړئ او کار په هکله د 
.پالن په جوړولو کې درسره مرسته وکړي

Fordeler ved å registrere seg د ځان راجسترولو ګټې
Bedre tilbud om opplæring og  په هکله ښه وړاندیزونه (تحصیل)د روزنې او زده کړې
Opplysningene du registrerer skal 
brukes til å gi deg et best mulig 
tilbud om opplæring og utdanning. 
Hvis du har utdanning fra før, kan 
du søke om å få utdanningen 

هغه معلومات چې تاسو دلته راجستروئ، د دې لپاره کارول کېږي چې تاسو ته د 
که تاسو . امکان تر حده د روزنې او زده کړې په هکله ښه وړاندیزونه وړاندې شي

کړی وي، کوالی شئ د زده کړو د منلو لپاره  مو  (تحصیل)مخکې زده کړې 
.غوښتنلیک وړاندې کړئ، تر څو په ناروې کې ترې ګټه واخلئ

Bedre veiledning om arbeid og په ناروې کې د کار او نورو فعالیتونو په هکله ښې مشورې
Opplysninger om din 
arbeidserfaring, hvilke aktiviteter du 
har gjort og hva du liker å gjøre, er 
viktig for dem som skal gi deg 
veiledning om arbeid og aktiviteter i 

ستاسو د کاري تجربې، هغه فعالیتونه چې تاسو ترسره کړي دي او دا چې ستاسو 
څه کول خوښېږي په هکله معلومات د هغو کسانو لپاره مهم دي، چې تاسو ته په 

دوی کوالی شي یاد معلومات . ناروې کې د کار او فعالیتونو په اړه الرښوونې کوي
د دې لپاره وکاروي چې تاسو ته الرښوونې ستاسو له اړتیاوو سره سمې برابرې 

.کړي
Dette er dine rettigheter دا ستاسو حقوته دي
Du har rett til å se opplysningene 
som blir registrert. Du kan kreve at 
opplysninger som er feil blir rettet 
ved å ta kontakt med Integrerings- 

د ناسمو معلوماتو د اصالح لپاره . تاسو د راجستر شویو معلوماتو د لېدلو حق لرئ
سره د  (IMDi)او تنوع له ادارې  (جذب)کوالی شئ په ټولنه کې د ورننویستلو 

:                                                      الندې برېښنالیک له الرې اړیکه ونیسئ
              post@imdi.no

Opplysningene vil ikke deles med 
andre enn de som skal veilede deg 
om opplæring, utdanning og arbeid. 
Opplysningene vil ikke bli brukt i 

معلومات له هغو کسانو پرته، چې تاسو ته د روزنې، زده کړې او کار په هکله 
همداراز دا معلومات ستاسو د پناه . الرښوونې کوي له بل چا سره نه شریکېږي

.غوښتنې د غوښتنلیک د څېړلو لپاره هم نه کارول کېږي

Slik registrerer du din kompetanse خپله وړتیا په دې توګه راجستروالی شئ
For å registrere deg trenger du DUF-
nummeret ditt og en kode. Koden 
får du fra en som jobber på 
mottaket du bor på. Du trenger 
også en smarttelefon, nettbrett 
eller datamaskin med tilgang til 

کود د خپلې . شمېرې او یو کود ته اړتیا ده (DUF)د راجسترولو لپاره ستاسو دوف 
تاسو همداراز یو . استوګنې د کمپ له یو کارکوونکي څخه تر السه کوالی شئ

یا  داسې کمپیوټر ته اړتیا لرئ   (تابلیټ)تلیفون، تخته یي کمپیوټر  (سمارټ)ځیرک 
که د راجسترولو لپاره ځیرک تلیفون، تابلیټ اویا . چې انترنت ته الس رسي ولري

.کمپیوټر نه لرئ، د کمپ له کارکوونکو سره اړیکه ونیسئ

Det tar omtrent 30 minutter å  دقیقې وخت نیسي۳۰راجسترول شاوخوا 
1. Innlogging ننوتل. (۱)لومړی 
Gå inn på nettsiden   دې انتزنت پاڼې ته ننوځئwww.imdi.no/selvreg
Velg det språket du ønsker å svare هغه ژبه غوره کړئ چې تاسو غواړئ ځوابونه پرې ورکړئ.
Du vil nå få informasjon om 
registreringen. Når du har lest 

د دې معلوماتو له . تاسو ته اوس د راجسترولو په هکله معلومات وړاندې کېږي
.تڼۍ کښېکاږئ« مخکې والړ شئ»لوستلو وروسته 
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د دې معلوماتو له . تاسو ته اوس د راجسترولو په هکله معلومات وړاندې کېږي
.تڼۍ کښېکاږئ« مخکې والړ شئ»لوستلو وروسته 

Hvorfor bør du registrere ولې باید خپله وړتیا راجستر کړئ؟
Norge har flere offentlige kontorer 
som jobber med å veilede personer 
om opplæring, utdanning og arbeid. 
De trenger informasjon om din 

په ناروې کې ګڼ شمېر دولتي ادارې شته چې خلکو ته د روزنې، زده کړې او کار 
که چیرې تاسو په ناروې کې د استوګنې اجازه تر السه . په اړه الرښوونې کوي

.کړئ، نو یادې ادارې معلوماتو ته اړتیا لري تر څو تاسو ته الرښوونې وکړای شي

I registreringen vil du få spørsmål په راجسترېدنې کې له تاسو څخه الندې پوښتنې کېږي
språkene du kan هغه ژبې چې تاسو پرې پوهېږئ
skolegang ښوونځی
arbeidserfaring کاري تجربه
hvilke aktiviteter du har pleid å gjøre کوم ډول فعالیتونه مو کول
interessene dine ستاسو عالیق
ønskene dine om utdanning og  او کار په هکله ستاسو هیلې (تحصیل)د زده کړې
Selv om du ikke har gått på skole 
eller har arbeidet, er det viktig at du 
registrerer deg. De som skal veilede 
deg må vite hva du kan og hva du 

که څه هم تاسو ښوونځي ته تللي نه یاست او کار مو نه وي کړی، اړینه ده چې 
هغه کسان چې تاسو ته الرښوونه کوي باید پوه شي چې . تاسو ځان راجستر کړئ

تاسو څه کوالی شئ او څه کول مو خوښېږي، تر څو د زده کړئ او کار په هکله د 
.پالن په جوړولو کې درسره مرسته وکړي

Fordeler ved å registrere seg د ځان راجسترولو ګټې
Bedre tilbud om opplæring og  په هکله ښه وړاندیزونه (تحصیل)د روزنې او زده کړې
Opplysningene du registrerer skal 
brukes til å gi deg et best mulig 
tilbud om opplæring og utdanning. 
Hvis du har utdanning fra før, kan 
du søke om å få utdanningen 

هغه معلومات چې تاسو دلته راجستروئ، د دې لپاره کارول کېږي چې تاسو ته د 
که تاسو . امکان تر حده د روزنې او زده کړې په هکله ښه وړاندیزونه وړاندې شي

کړی وي، کوالی شئ د زده کړو د منلو لپاره  مو  (تحصیل)مخکې زده کړې 
.غوښتنلیک وړاندې کړئ، تر څو په ناروې کې ترې ګټه واخلئ

Bedre veiledning om arbeid og په ناروې کې د کار او نورو فعالیتونو په هکله ښې مشورې
Opplysninger om din 
arbeidserfaring, hvilke aktiviteter du 
har gjort og hva du liker å gjøre, er 
viktig for dem som skal gi deg 
veiledning om arbeid og aktiviteter i 

ستاسو د کاري تجربې، هغه فعالیتونه چې تاسو ترسره کړي دي او دا چې ستاسو 
څه کول خوښېږي په هکله معلومات د هغو کسانو لپاره مهم دي، چې تاسو ته په 

دوی کوالی شي یاد معلومات . ناروې کې د کار او فعالیتونو په اړه الرښوونې کوي
د دې لپاره وکاروي چې تاسو ته الرښوونې ستاسو له اړتیاوو سره سمې برابرې 

.کړي
Dette er dine rettigheter دا ستاسو حقوته دي
Du har rett til å se opplysningene 
som blir registrert. Du kan kreve at 
opplysninger som er feil blir rettet 
ved å ta kontakt med Integrerings- 

د ناسمو معلوماتو د اصالح لپاره . تاسو د راجستر شویو معلوماتو د لېدلو حق لرئ
سره د  (IMDi)او تنوع له ادارې  (جذب)کوالی شئ په ټولنه کې د ورننویستلو 

:                                                      الندې برېښنالیک له الرې اړیکه ونیسئ
              post@imdi.no

Opplysningene vil ikke deles med 
andre enn de som skal veilede deg 
om opplæring, utdanning og arbeid. 
Opplysningene vil ikke bli brukt i 

معلومات له هغو کسانو پرته، چې تاسو ته د روزنې، زده کړې او کار په هکله 
همداراز دا معلومات ستاسو د پناه . الرښوونې کوي له بل چا سره نه شریکېږي

.غوښتنې د غوښتنلیک د څېړلو لپاره هم نه کارول کېږي

Slik registrerer du din kompetanse خپله وړتیا په دې توګه راجستروالی شئ
For å registrere deg trenger du DUF-
nummeret ditt og en kode. Koden 
får du fra en som jobber på 
mottaket du bor på. Du trenger 
også en smarttelefon, nettbrett 
eller datamaskin med tilgang til 

کود د خپلې . شمېرې او یو کود ته اړتیا ده (DUF)د راجسترولو لپاره ستاسو دوف 
تاسو همداراز یو . استوګنې د کمپ له یو کارکوونکي څخه تر السه کوالی شئ

یا  داسې کمپیوټر ته اړتیا لرئ   (تابلیټ)تلیفون، تخته یي کمپیوټر  (سمارټ)ځیرک 
که د راجسترولو لپاره ځیرک تلیفون، تابلیټ اویا . چې انترنت ته الس رسي ولري

.کمپیوټر نه لرئ، د کمپ له کارکوونکو سره اړیکه ونیسئ

Det tar omtrent 30 minutter å  دقیقې وخت نیسي۳۰راجسترول شاوخوا 
1. Innlogging ننوتل. (۱)لومړی 
Gå inn på nettsiden   دې انتزنت پاڼې ته ننوځئwww.imdi.no/selvreg
Velg det språket du ønsker å svare هغه ژبه غوره کړئ چې تاسو غواړئ ځوابونه پرې ورکړئ.
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Det tar omtrent 30 minutter å  دقیقې وخت نیسي۳۰راجسترول شاوخوا 
1. Innlogging ننوتل. (۱)لومړی 
Gå inn på nettsiden   دې انتزنت پاڼې ته ننوځئwww.imdi.no/selvreg
Velg det språket du ønsker å svare هغه ژبه غوره کړئ چې تاسو غواړئ ځوابونه پرې ورکړئ.
Du vil nå få informasjon om 
registreringen. Når du har lest 

د دې معلوماتو له . تاسو ته اوس د راجسترولو په هکله معلومات وړاندې کېږي
.تڼۍ کښېکاږئ« مخکې والړ شئ»لوستلو وروسته 

Hvorfor bør du registrere ولې باید خپله وړتیا راجستر کړئ؟
Norge har flere offentlige kontorer 
som jobber med å veilede personer 
om opplæring, utdanning og arbeid. 
De trenger informasjon om din 

په ناروې کې ګڼ شمېر دولتي ادارې شته چې خلکو ته د روزنې، زده کړې او کار 
که چیرې تاسو په ناروې کې د استوګنې اجازه تر السه . په اړه الرښوونې کوي

.کړئ، نو یادې ادارې معلوماتو ته اړتیا لري تر څو تاسو ته الرښوونې وکړای شي

I registreringen vil du få spørsmål په راجسترېدنې کې له تاسو څخه الندې پوښتنې کېږي
språkene du kan هغه ژبې چې تاسو پرې پوهېږئ
skolegang ښوونځی
arbeidserfaring کاري تجربه
hvilke aktiviteter du har pleid å gjøre کوم ډول فعالیتونه مو کول
interessene dine ستاسو عالیق
ønskene dine om utdanning og  او کار په هکله ستاسو هیلې (تحصیل)د زده کړې
Selv om du ikke har gått på skole 
eller har arbeidet, er det viktig at du 
registrerer deg. De som skal veilede 
deg må vite hva du kan og hva du 

که څه هم تاسو ښوونځي ته تللي نه یاست او کار مو نه وي کړی، اړینه ده چې 
هغه کسان چې تاسو ته الرښوونه کوي باید پوه شي چې . تاسو ځان راجستر کړئ

تاسو څه کوالی شئ او څه کول مو خوښېږي، تر څو د زده کړئ او کار په هکله د 
.پالن په جوړولو کې درسره مرسته وکړي

Fordeler ved å registrere seg د ځان راجسترولو ګټې
Bedre tilbud om opplæring og  په هکله ښه وړاندیزونه (تحصیل)د روزنې او زده کړې
Opplysningene du registrerer skal 
brukes til å gi deg et best mulig 
tilbud om opplæring og utdanning. 
Hvis du har utdanning fra før, kan 
du søke om å få utdanningen 

هغه معلومات چې تاسو دلته راجستروئ، د دې لپاره کارول کېږي چې تاسو ته د 
که تاسو . امکان تر حده د روزنې او زده کړې په هکله ښه وړاندیزونه وړاندې شي

کړی وي، کوالی شئ د زده کړو د منلو لپاره  مو  (تحصیل)مخکې زده کړې 
.غوښتنلیک وړاندې کړئ، تر څو په ناروې کې ترې ګټه واخلئ

Bedre veiledning om arbeid og په ناروې کې د کار او نورو فعالیتونو په هکله ښې مشورې
Opplysninger om din 
arbeidserfaring, hvilke aktiviteter du 
har gjort og hva du liker å gjøre, er 
viktig for dem som skal gi deg 
veiledning om arbeid og aktiviteter i 

ستاسو د کاري تجربې، هغه فعالیتونه چې تاسو ترسره کړي دي او دا چې ستاسو 
څه کول خوښېږي په هکله معلومات د هغو کسانو لپاره مهم دي، چې تاسو ته په 

دوی کوالی شي یاد معلومات . ناروې کې د کار او فعالیتونو په اړه الرښوونې کوي
د دې لپاره وکاروي چې تاسو ته الرښوونې ستاسو له اړتیاوو سره سمې برابرې 

.کړي
Dette er dine rettigheter دا ستاسو حقوته دي
Du har rett til å se opplysningene 
som blir registrert. Du kan kreve at 
opplysninger som er feil blir rettet 
ved å ta kontakt med Integrerings- 

د ناسمو معلوماتو د اصالح لپاره . تاسو د راجستر شویو معلوماتو د لېدلو حق لرئ
سره د  (IMDi)او تنوع له ادارې  (جذب)کوالی شئ په ټولنه کې د ورننویستلو 

:                                                      الندې برېښنالیک له الرې اړیکه ونیسئ
              post@imdi.no

Opplysningene vil ikke deles med 
andre enn de som skal veilede deg 
om opplæring, utdanning og arbeid. 
Opplysningene vil ikke bli brukt i 

معلومات له هغو کسانو پرته، چې تاسو ته د روزنې، زده کړې او کار په هکله 
همداراز دا معلومات ستاسو د پناه . الرښوونې کوي له بل چا سره نه شریکېږي

.غوښتنې د غوښتنلیک د څېړلو لپاره هم نه کارول کېږي

Slik registrerer du din kompetanse خپله وړتیا په دې توګه راجستروالی شئ
For å registrere deg trenger du DUF-
nummeret ditt og en kode. Koden 
får du fra en som jobber på 
mottaket du bor på. Du trenger 
også en smarttelefon, nettbrett 
eller datamaskin med tilgang til 

کود د خپلې . شمېرې او یو کود ته اړتیا ده (DUF)د راجسترولو لپاره ستاسو دوف 
تاسو همداراز یو . استوګنې د کمپ له یو کارکوونکي څخه تر السه کوالی شئ

یا  داسې کمپیوټر ته اړتیا لرئ   (تابلیټ)تلیفون، تخته یي کمپیوټر  (سمارټ)ځیرک 
که د راجسترولو لپاره ځیرک تلیفون، تابلیټ اویا . چې انترنت ته الس رسي ولري
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کود د خپلې . شمېرې او یو کود ته اړتیا ده (DUF)د راجسترولو لپاره ستاسو دوف 
تاسو همداراز یو . استوګنې د کمپ له یو کارکوونکي څخه تر السه کوالی شئ

یا  داسې کمپیوټر ته اړتیا لرئ   (تابلیټ)تلیفون، تخته یي کمپیوټر  (سمارټ)ځیرک 
که د راجسترولو لپاره ځیرک تلیفون، تابلیټ اویا . چې انترنت ته الس رسي ولري

.کمپیوټر نه لرئ، د کمپ له کارکوونکو سره اړیکه ونیسئ

Det tar omtrent 30 minutter å  دقیقې وخت نیسي۳۰راجسترول شاوخوا 
1. Innlogging ننوتل. (۱)لومړی 
Gå inn på nettsiden   دې انتزنت پاڼې ته ننوځئwww.imdi.no/selvreg
Velg det språket du ønsker å svare هغه ژبه غوره کړئ چې تاسو غواړئ ځوابونه پرې ورکړئ.
Du vil nå få informasjon om 
registreringen. Når du har lest 

د دې معلوماتو له . تاسو ته اوس د راجسترولو په هکله معلومات وړاندې کېږي
.تڼۍ کښېکاږئ« مخکې والړ شئ»لوستلو وروسته 

Hvorfor bør du registrere ولې باید خپله وړتیا راجستر کړئ؟
Norge har flere offentlige kontorer 
som jobber med å veilede personer 
om opplæring, utdanning og arbeid. 
De trenger informasjon om din 

په ناروې کې ګڼ شمېر دولتي ادارې شته چې خلکو ته د روزنې، زده کړې او کار 
که چیرې تاسو په ناروې کې د استوګنې اجازه تر السه . په اړه الرښوونې کوي

.کړئ، نو یادې ادارې معلوماتو ته اړتیا لري تر څو تاسو ته الرښوونې وکړای شي
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skolegang ښوونځی
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که څه هم تاسو ښوونځي ته تللي نه یاست او کار مو نه وي کړی، اړینه ده چې 
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که د راجسترولو لپاره ځیرک تلیفون، تابلیټ اویا . چې انترنت ته الس رسي ولري

.کمپیوټر نه لرئ، د کمپ له کارکوونکو سره اړیکه ونیسئ

Det tar omtrent 30 minutter å  دقیقې وخت نیسي۳۰راجسترول شاوخوا 
1. Innlogging ننوتل. (۱)لومړی 
Gå inn på nettsiden   دې انتزنت پاڼې ته ننوځئwww.imdi.no/selvreg
Velg det språket du ønsker å svare هغه ژبه غوره کړئ چې تاسو غواړئ ځوابونه پرې ورکړئ.
Du vil nå få informasjon om 
registreringen. Når du har lest 

د دې معلوماتو له . تاسو ته اوس د راجسترولو په هکله معلومات وړاندې کېږي
.تڼۍ کښېکاږئ« مخکې والړ شئ»لوستلو وروسته 
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Skriv inn DUF-nummeret ditt og 
koden du har fått, og trykk «Logg 

.کښېکاږئ« فورمې ته ننوځئ»خپله دوف شمېره او ترالسه کړی کود ولیکئ او 

Etter at du har logget inn vil du se 
en samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver 
hvordan opplysningene skal brukes, 
hvem som kan se dem og dine 

یاد مواققه لیک تشریح کوي چې . له ننوتلو وروسته به تاسو یو موافقه لیک ووینئ
معلومات باید څنګه وکارول شي، څوک ورته الس رسی لري او همداراز کله چې 

په معلوماتو کې بدلون راځي او یا له منځه وړل کېږي، په دې اړه ستاسو حقونه 
.د دې لپاره چې تاسو ځان راجستر کړای شئ، باید شرایط ومنئ. تشریح کوي

Trykk på den grønne knappen hvis د موافقې په صورت کې شنه تڼۍ کښېکاږئ.
2. Slik ser registreringen ut راجسترول داسې دي. (۲)دوهم 
Registreringen er delt inn i syv deler:  برخو وېشل شوې ده (۷)راجسترونه په اووه:
Mange av svaralternativene er 
generelle. På noen av spørsmålene, 
for eksempel spørsmål om 
utdanning og arbeid, er det derfor 
ikke sikkert du finner et 

حتمي نه ده چې تاسو به هغه ځوابونه . د ګڼ شمېر ځوابونو الترناتیفونه عمومي دي
وموندالی شئ چې ستاسو له تجربو سره په بشپړه توګه سمون ولري، د بېلګې په 

هغه ځوابونه غوره کړئ چې . په هکله پوښتنې (دندې)توګه د زده کړې او کار 
.ستاسو لپاره تر ټولو مناسب وي

3. Slik svarer du på spørsmålene پوښتنو ته په دې ډول ځوایونه ورکول کېږي . (۳)دریم 
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du 
bare velge ett svaralternativ, andre 

په ځینو ځایونو کې یوازې یو . په راجسترونې کې بېالبېلې پوښتنې شتون لري
.:ځواب او په ځینو نورو ځایونو کې څو ځوابونه غوره کوالی شئ

På svaralternativer med rundinger  
kan du velge bare ett svaralternativ.

.لري، یوازې یو ځواب غوره کوالی شئدایره په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med firkanter  
kan du velge flere svaralternativer.

.لري، څو ځوابونه غوره کوالی شئ (څلور کونجه)مربع په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med hvite 
bokser må du trykke på pilen for å 

کښېکاږئ تر  (تیر)لري باید غشی  (صندوق)په هغو ځوابونو کې چې سپین بکس 
.څو د ځوابونو لیست راڅرګند شي

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 

هغه ځواب چې تاسو کښېکاږئ غوره . غشي کښېکاږئ تر څو ټول ځوابونه ووینئ
.کېږي

Når du har svart på et spørsmål 
vises neste spørsmål automatisk. 
Det kan være forskjellige 

. کله چې تاسو یوه پوښتنه ځواب کړئ، بله پوښتنه په اتوماتیک ډول ښودل کېږي
.راتلوونکې پوښتنې مختلفې وي، دا ستاسو له ځواب سره تړاو لري

Dette symbolet betyr at du ikke har د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو تر اوسه پورې دا پوښتنه نه ده ځواب کړې.
Dette symbolet betyr at du har 
forsøkt å gå videre uten å svare på 

د دې سمبول مانا دا ده چې پرته له دې چې پوښتنه ځواب کړئ، د وړاندې تلو 
.کوښښ مو کړی دی

Dette symbolet betyr at du har svart د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو پوښتنه ځواب کړې ده .
Når du har svart på alle 
spørsmålene i én del bruker du 
knappen «Gå videre» for å åpne 

تڼۍ « مخکې والړ شئ»کله چې تاسو  د یوې برخې ټولې پوښتنې ځواب کړئ، 
کله چې تاسو مخکې ځئ، راجستر شوي . وکاروې تر څو بلې برخې ته والړ شئ
.معلومات مو په اتوماتیک ډول ثبتېږي

4. Se registreringen på et annet  په یوې بلې ژبې راجسترېدنه وګورئ. (۴)څلورم
Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil 
vises ved siden av spørsmålene og 
dine svar. Trykk på «Translate form» 
for å velge språket du vil oversette 
til. Trykk på «Hide translation» for å 
skjule oversettingen. Oversettingen 

د پوښتنو او  (ترجمه)ژباړه . تاسو د راجسترېدنې یوه ژباړه تر السه کوالی شئ
د خپلې خوښې ژبې ته د ژباړلو لپاره . ستاسو د ځوابونو په څنګ کې ښودل کېږي

«Translate form »لپاره  (نه ښودولو)د ژباړې د پټولو . کښېکاږئ«Hide 
translation »تلیفون کې  (سمارټ)که چیرې تاسو ځان په ځیرک . غوره کړئ

راجستروئ، نو ژباړه په کې کار نه ورکوي؛ ژباړه یوازې په کمپیوټر او تخته یي 
.کې کار ورکوي  (تابلیټ)کمپیوټر 

5. Pause i registreringen (تفریح)په راجسترولو کې دمه . (۵)پنځم 
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger 
ut må du få en ny kode når du skal 

، باید (logger ut)تاسو کوالی شئ په راجسترونې کې دمه وکړئ، خو که ووځئ 
.د راجسترولو د ادامې لپاره نوی کود تر السه کړئ

6. Oppsummering لنډیز. (۶)شپږم 

Skriv inn DUF-nummeret ditt og 
koden du har fått, og trykk «Logg 

.کښېکاږئ« فورمې ته ننوځئ»خپله دوف شمېره او ترالسه کړی کود ولیکئ او 

Etter at du har logget inn vil du se 
en samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver 
hvordan opplysningene skal brukes, 
hvem som kan se dem og dine 

یاد مواققه لیک تشریح کوي چې . له ننوتلو وروسته به تاسو یو موافقه لیک ووینئ
معلومات باید څنګه وکارول شي، څوک ورته الس رسی لري او همداراز کله چې 

په معلوماتو کې بدلون راځي او یا له منځه وړل کېږي، په دې اړه ستاسو حقونه 
.د دې لپاره چې تاسو ځان راجستر کړای شئ، باید شرایط ومنئ. تشریح کوي

Trykk på den grønne knappen hvis د موافقې په صورت کې شنه تڼۍ کښېکاږئ.
2. Slik ser registreringen ut راجسترول داسې دي. (۲)دوهم 
Registreringen er delt inn i syv deler:  برخو وېشل شوې ده (۷)راجسترونه په اووه:
Mange av svaralternativene er 
generelle. På noen av spørsmålene, 
for eksempel spørsmål om 
utdanning og arbeid, er det derfor 
ikke sikkert du finner et 

حتمي نه ده چې تاسو به هغه ځوابونه . د ګڼ شمېر ځوابونو الترناتیفونه عمومي دي
وموندالی شئ چې ستاسو له تجربو سره په بشپړه توګه سمون ولري، د بېلګې په 

هغه ځوابونه غوره کړئ چې . په هکله پوښتنې (دندې)توګه د زده کړې او کار 
.ستاسو لپاره تر ټولو مناسب وي

3. Slik svarer du på spørsmålene پوښتنو ته په دې ډول ځوایونه ورکول کېږي . (۳)دریم 
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du 
bare velge ett svaralternativ, andre 

په ځینو ځایونو کې یوازې یو . په راجسترونې کې بېالبېلې پوښتنې شتون لري
.:ځواب او په ځینو نورو ځایونو کې څو ځوابونه غوره کوالی شئ

På svaralternativer med rundinger  
kan du velge bare ett svaralternativ.

.لري، یوازې یو ځواب غوره کوالی شئدایره په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med firkanter  
kan du velge flere svaralternativer.

.لري، څو ځوابونه غوره کوالی شئ (څلور کونجه)مربع په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med hvite 
bokser må du trykke på pilen for å 

کښېکاږئ تر  (تیر)لري باید غشی  (صندوق)په هغو ځوابونو کې چې سپین بکس 
.څو د ځوابونو لیست راڅرګند شي

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 

هغه ځواب چې تاسو کښېکاږئ غوره . غشي کښېکاږئ تر څو ټول ځوابونه ووینئ
.کېږي

Når du har svart på et spørsmål 
vises neste spørsmål automatisk. 
Det kan være forskjellige 

. کله چې تاسو یوه پوښتنه ځواب کړئ، بله پوښتنه په اتوماتیک ډول ښودل کېږي
.راتلوونکې پوښتنې مختلفې وي، دا ستاسو له ځواب سره تړاو لري

Dette symbolet betyr at du ikke har د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو تر اوسه پورې دا پوښتنه نه ده ځواب کړې.
Dette symbolet betyr at du har 
forsøkt å gå videre uten å svare på 

د دې سمبول مانا دا ده چې پرته له دې چې پوښتنه ځواب کړئ، د وړاندې تلو 
.کوښښ مو کړی دی

Dette symbolet betyr at du har svart د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو پوښتنه ځواب کړې ده .
Når du har svart på alle 
spørsmålene i én del bruker du 
knappen «Gå videre» for å åpne 

تڼۍ « مخکې والړ شئ»کله چې تاسو  د یوې برخې ټولې پوښتنې ځواب کړئ، 
کله چې تاسو مخکې ځئ، راجستر شوي . وکاروې تر څو بلې برخې ته والړ شئ
.معلومات مو په اتوماتیک ډول ثبتېږي

4. Se registreringen på et annet  په یوې بلې ژبې راجسترېدنه وګورئ. (۴)څلورم
Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil 
vises ved siden av spørsmålene og 
dine svar. Trykk på «Translate form» 
for å velge språket du vil oversette 
til. Trykk på «Hide translation» for å 
skjule oversettingen. Oversettingen 

د پوښتنو او  (ترجمه)ژباړه . تاسو د راجسترېدنې یوه ژباړه تر السه کوالی شئ
د خپلې خوښې ژبې ته د ژباړلو لپاره . ستاسو د ځوابونو په څنګ کې ښودل کېږي

«Translate form »لپاره  (نه ښودولو)د ژباړې د پټولو . کښېکاږئ«Hide 
translation »تلیفون کې  (سمارټ)که چیرې تاسو ځان په ځیرک . غوره کړئ

راجستروئ، نو ژباړه په کې کار نه ورکوي؛ ژباړه یوازې په کمپیوټر او تخته یي 
.کې کار ورکوي  (تابلیټ)کمپیوټر 

5. Pause i registreringen (تفریح)په راجسترولو کې دمه . (۵)پنځم 
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger 
ut må du få en ny kode når du skal 

، باید (logger ut)تاسو کوالی شئ په راجسترونې کې دمه وکړئ، خو که ووځئ 
.د راجسترولو د ادامې لپاره نوی کود تر السه کړئ

6. Oppsummering لنډیز. (۶)شپږم 

Hvorfor bør du registrere ولې باید خپله وړتیا راجستر کړئ؟
Norge har flere offentlige kontorer 
som jobber med å veilede personer 
om opplæring, utdanning og arbeid. 
De trenger informasjon om din 

په ناروې کې ګڼ شمېر دولتي ادارې شته چې خلکو ته د روزنې، زده کړې او کار 
که چیرې تاسو په ناروې کې د استوګنې اجازه تر السه . په اړه الرښوونې کوي

.کړئ، نو یادې ادارې معلوماتو ته اړتیا لري تر څو تاسو ته الرښوونې وکړای شي

I registreringen vil du få spørsmål په راجسترېدنې کې له تاسو څخه الندې پوښتنې کېږي
språkene du kan هغه ژبې چې تاسو پرې پوهېږئ
skolegang ښوونځی
arbeidserfaring کاري تجربه
hvilke aktiviteter du har pleid å gjøre کوم ډول فعالیتونه مو کول
interessene dine ستاسو عالیق
ønskene dine om utdanning og  او کار په هکله ستاسو هیلې (تحصیل)د زده کړې
Selv om du ikke har gått på skole 
eller har arbeidet, er det viktig at du 
registrerer deg. De som skal veilede 
deg må vite hva du kan og hva du 

که څه هم تاسو ښوونځي ته تللي نه یاست او کار مو نه وي کړی، اړینه ده چې 
هغه کسان چې تاسو ته الرښوونه کوي باید پوه شي چې . تاسو ځان راجستر کړئ

تاسو څه کوالی شئ او څه کول مو خوښېږي، تر څو د زده کړئ او کار په هکله د 
.پالن په جوړولو کې درسره مرسته وکړي

Fordeler ved å registrere seg د ځان راجسترولو ګټې
Bedre tilbud om opplæring og  په هکله ښه وړاندیزونه (تحصیل)د روزنې او زده کړې
Opplysningene du registrerer skal 
brukes til å gi deg et best mulig 
tilbud om opplæring og utdanning. 
Hvis du har utdanning fra før, kan 
du søke om å få utdanningen 

هغه معلومات چې تاسو دلته راجستروئ، د دې لپاره کارول کېږي چې تاسو ته د 
که تاسو . امکان تر حده د روزنې او زده کړې په هکله ښه وړاندیزونه وړاندې شي

کړی وي، کوالی شئ د زده کړو د منلو لپاره  مو  (تحصیل)مخکې زده کړې 
.غوښتنلیک وړاندې کړئ، تر څو په ناروې کې ترې ګټه واخلئ

Bedre veiledning om arbeid og په ناروې کې د کار او نورو فعالیتونو په هکله ښې مشورې
Opplysninger om din 
arbeidserfaring, hvilke aktiviteter du 
har gjort og hva du liker å gjøre, er 
viktig for dem som skal gi deg 
veiledning om arbeid og aktiviteter i 

ستاسو د کاري تجربې، هغه فعالیتونه چې تاسو ترسره کړي دي او دا چې ستاسو 
څه کول خوښېږي په هکله معلومات د هغو کسانو لپاره مهم دي، چې تاسو ته په 

دوی کوالی شي یاد معلومات . ناروې کې د کار او فعالیتونو په اړه الرښوونې کوي
د دې لپاره وکاروي چې تاسو ته الرښوونې ستاسو له اړتیاوو سره سمې برابرې 

.کړي
Dette er dine rettigheter دا ستاسو حقوته دي
Du har rett til å se opplysningene 
som blir registrert. Du kan kreve at 
opplysninger som er feil blir rettet 
ved å ta kontakt med Integrerings- 

د ناسمو معلوماتو د اصالح لپاره . تاسو د راجستر شویو معلوماتو د لېدلو حق لرئ
سره د  (IMDi)او تنوع له ادارې  (جذب)کوالی شئ په ټولنه کې د ورننویستلو 

:                                                      الندې برېښنالیک له الرې اړیکه ونیسئ
              post@imdi.no

Opplysningene vil ikke deles med 
andre enn de som skal veilede deg 
om opplæring, utdanning og arbeid. 
Opplysningene vil ikke bli brukt i 

معلومات له هغو کسانو پرته، چې تاسو ته د روزنې، زده کړې او کار په هکله 
همداراز دا معلومات ستاسو د پناه . الرښوونې کوي له بل چا سره نه شریکېږي

.غوښتنې د غوښتنلیک د څېړلو لپاره هم نه کارول کېږي

Slik registrerer du din kompetanse خپله وړتیا په دې توګه راجستروالی شئ
For å registrere deg trenger du DUF-
nummeret ditt og en kode. Koden 
får du fra en som jobber på 
mottaket du bor på. Du trenger 
også en smarttelefon, nettbrett 
eller datamaskin med tilgang til 

کود د خپلې . شمېرې او یو کود ته اړتیا ده (DUF)د راجسترولو لپاره ستاسو دوف 
تاسو همداراز یو . استوګنې د کمپ له یو کارکوونکي څخه تر السه کوالی شئ

یا  داسې کمپیوټر ته اړتیا لرئ   (تابلیټ)تلیفون، تخته یي کمپیوټر  (سمارټ)ځیرک 
که د راجسترولو لپاره ځیرک تلیفون، تابلیټ اویا . چې انترنت ته الس رسي ولري

.کمپیوټر نه لرئ، د کمپ له کارکوونکو سره اړیکه ونیسئ

Det tar omtrent 30 minutter å  دقیقې وخت نیسي۳۰راجسترول شاوخوا 
1. Innlogging ننوتل. (۱)لومړی 
Gå inn på nettsiden   دې انتزنت پاڼې ته ننوځئwww.imdi.no/selvreg
Velg det språket du ønsker å svare هغه ژبه غوره کړئ چې تاسو غواړئ ځوابونه پرې ورکړئ.
Du vil nå få informasjon om 
registreringen. Når du har lest 

د دې معلوماتو له . تاسو ته اوس د راجسترولو په هکله معلومات وړاندې کېږي
.تڼۍ کښېکاږئ« مخکې والړ شئ»لوستلو وروسته 



Skriv inn DUF-nummeret ditt og 
koden du har fått, og trykk «Logg 

.کښېکاږئ« فورمې ته ننوځئ»خپله دوف شمېره او ترالسه کړی کود ولیکئ او 

Etter at du har logget inn vil du se 
en samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver 
hvordan opplysningene skal brukes, 
hvem som kan se dem og dine 

یاد مواققه لیک تشریح کوي چې . له ننوتلو وروسته به تاسو یو موافقه لیک ووینئ
معلومات باید څنګه وکارول شي، څوک ورته الس رسی لري او همداراز کله چې 

په معلوماتو کې بدلون راځي او یا له منځه وړل کېږي، په دې اړه ستاسو حقونه 
.د دې لپاره چې تاسو ځان راجستر کړای شئ، باید شرایط ومنئ. تشریح کوي

Trykk på den grønne knappen hvis د موافقې په صورت کې شنه تڼۍ کښېکاږئ.
2. Slik ser registreringen ut راجسترول داسې دي. (۲)دوهم 
Registreringen er delt inn i syv deler:  برخو وېشل شوې ده (۷)راجسترونه په اووه:
Mange av svaralternativene er 
generelle. På noen av spørsmålene, 
for eksempel spørsmål om 
utdanning og arbeid, er det derfor 
ikke sikkert du finner et 

حتمي نه ده چې تاسو به هغه ځوابونه . د ګڼ شمېر ځوابونو الترناتیفونه عمومي دي
وموندالی شئ چې ستاسو له تجربو سره په بشپړه توګه سمون ولري، د بېلګې په 

هغه ځوابونه غوره کړئ چې . په هکله پوښتنې (دندې)توګه د زده کړې او کار 
.ستاسو لپاره تر ټولو مناسب وي

3. Slik svarer du på spørsmålene پوښتنو ته په دې ډول ځوایونه ورکول کېږي . (۳)دریم 
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du 
bare velge ett svaralternativ, andre 

په ځینو ځایونو کې یوازې یو . په راجسترونې کې بېالبېلې پوښتنې شتون لري
.:ځواب او په ځینو نورو ځایونو کې څو ځوابونه غوره کوالی شئ

På svaralternativer med rundinger  
kan du velge bare ett svaralternativ.

.لري، یوازې یو ځواب غوره کوالی شئدایره په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med firkanter  
kan du velge flere svaralternativer.

.لري، څو ځوابونه غوره کوالی شئ (څلور کونجه)مربع په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med hvite 
bokser må du trykke på pilen for å 

کښېکاږئ تر  (تیر)لري باید غشی  (صندوق)په هغو ځوابونو کې چې سپین بکس 
.څو د ځوابونو لیست راڅرګند شي

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 

هغه ځواب چې تاسو کښېکاږئ غوره . غشي کښېکاږئ تر څو ټول ځوابونه ووینئ
.کېږي

Når du har svart på et spørsmål 
vises neste spørsmål automatisk. 
Det kan være forskjellige 

. کله چې تاسو یوه پوښتنه ځواب کړئ، بله پوښتنه په اتوماتیک ډول ښودل کېږي
.راتلوونکې پوښتنې مختلفې وي، دا ستاسو له ځواب سره تړاو لري

Dette symbolet betyr at du ikke har د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو تر اوسه پورې دا پوښتنه نه ده ځواب کړې.
Dette symbolet betyr at du har 
forsøkt å gå videre uten å svare på 

د دې سمبول مانا دا ده چې پرته له دې چې پوښتنه ځواب کړئ، د وړاندې تلو 
.کوښښ مو کړی دی

Dette symbolet betyr at du har svart د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو پوښتنه ځواب کړې ده .
Når du har svart på alle 
spørsmålene i én del bruker du 
knappen «Gå videre» for å åpne 

تڼۍ « مخکې والړ شئ»کله چې تاسو  د یوې برخې ټولې پوښتنې ځواب کړئ، 
کله چې تاسو مخکې ځئ، راجستر شوي . وکاروې تر څو بلې برخې ته والړ شئ
.معلومات مو په اتوماتیک ډول ثبتېږي

4. Se registreringen på et annet  په یوې بلې ژبې راجسترېدنه وګورئ. (۴)څلورم
Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil 
vises ved siden av spørsmålene og 
dine svar. Trykk på «Translate form» 
for å velge språket du vil oversette 
til. Trykk på «Hide translation» for å 
skjule oversettingen. Oversettingen 

د پوښتنو او  (ترجمه)ژباړه . تاسو د راجسترېدنې یوه ژباړه تر السه کوالی شئ
د خپلې خوښې ژبې ته د ژباړلو لپاره . ستاسو د ځوابونو په څنګ کې ښودل کېږي

«Translate form »لپاره  (نه ښودولو)د ژباړې د پټولو . کښېکاږئ«Hide 
translation »تلیفون کې  (سمارټ)که چیرې تاسو ځان په ځیرک . غوره کړئ

راجستروئ، نو ژباړه په کې کار نه ورکوي؛ ژباړه یوازې په کمپیوټر او تخته یي 
.کې کار ورکوي  (تابلیټ)کمپیوټر 

5. Pause i registreringen (تفریح)په راجسترولو کې دمه . (۵)پنځم 
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger 
ut må du få en ny kode når du skal 

، باید (logger ut)تاسو کوالی شئ په راجسترونې کې دمه وکړئ، خو که ووځئ 
.د راجسترولو د ادامې لپاره نوی کود تر السه کړئ

6. Oppsummering لنډیز. (۶)شپږم 

Skriv inn DUF-nummeret ditt og 
koden du har fått, og trykk «Logg 

.کښېکاږئ« فورمې ته ننوځئ»خپله دوف شمېره او ترالسه کړی کود ولیکئ او 

Etter at du har logget inn vil du se 
en samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver 
hvordan opplysningene skal brukes, 
hvem som kan se dem og dine 

یاد مواققه لیک تشریح کوي چې . له ننوتلو وروسته به تاسو یو موافقه لیک ووینئ
معلومات باید څنګه وکارول شي، څوک ورته الس رسی لري او همداراز کله چې 

په معلوماتو کې بدلون راځي او یا له منځه وړل کېږي، په دې اړه ستاسو حقونه 
.د دې لپاره چې تاسو ځان راجستر کړای شئ، باید شرایط ومنئ. تشریح کوي

Trykk på den grønne knappen hvis د موافقې په صورت کې شنه تڼۍ کښېکاږئ.
2. Slik ser registreringen ut راجسترول داسې دي. (۲)دوهم 
Registreringen er delt inn i syv deler:  برخو وېشل شوې ده (۷)راجسترونه په اووه:
Mange av svaralternativene er 
generelle. På noen av spørsmålene, 
for eksempel spørsmål om 
utdanning og arbeid, er det derfor 
ikke sikkert du finner et 

حتمي نه ده چې تاسو به هغه ځوابونه . د ګڼ شمېر ځوابونو الترناتیفونه عمومي دي
وموندالی شئ چې ستاسو له تجربو سره په بشپړه توګه سمون ولري، د بېلګې په 

هغه ځوابونه غوره کړئ چې . په هکله پوښتنې (دندې)توګه د زده کړې او کار 
.ستاسو لپاره تر ټولو مناسب وي

3. Slik svarer du på spørsmålene پوښتنو ته په دې ډول ځوایونه ورکول کېږي . (۳)دریم 
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du 
bare velge ett svaralternativ, andre 

په ځینو ځایونو کې یوازې یو . په راجسترونې کې بېالبېلې پوښتنې شتون لري
.:ځواب او په ځینو نورو ځایونو کې څو ځوابونه غوره کوالی شئ

På svaralternativer med rundinger  
kan du velge bare ett svaralternativ.

.لري، یوازې یو ځواب غوره کوالی شئدایره په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med firkanter  
kan du velge flere svaralternativer.

.لري، څو ځوابونه غوره کوالی شئ (څلور کونجه)مربع په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med hvite 
bokser må du trykke på pilen for å 

کښېکاږئ تر  (تیر)لري باید غشی  (صندوق)په هغو ځوابونو کې چې سپین بکس 
.څو د ځوابونو لیست راڅرګند شي

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 

هغه ځواب چې تاسو کښېکاږئ غوره . غشي کښېکاږئ تر څو ټول ځوابونه ووینئ
.کېږي

Når du har svart på et spørsmål 
vises neste spørsmål automatisk. 
Det kan være forskjellige 

. کله چې تاسو یوه پوښتنه ځواب کړئ، بله پوښتنه په اتوماتیک ډول ښودل کېږي
.راتلوونکې پوښتنې مختلفې وي، دا ستاسو له ځواب سره تړاو لري

Dette symbolet betyr at du ikke har د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو تر اوسه پورې دا پوښتنه نه ده ځواب کړې.
Dette symbolet betyr at du har 
forsøkt å gå videre uten å svare på 

د دې سمبول مانا دا ده چې پرته له دې چې پوښتنه ځواب کړئ، د وړاندې تلو 
.کوښښ مو کړی دی

Dette symbolet betyr at du har svart د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو پوښتنه ځواب کړې ده .
Når du har svart på alle 
spørsmålene i én del bruker du 
knappen «Gå videre» for å åpne 

تڼۍ « مخکې والړ شئ»کله چې تاسو  د یوې برخې ټولې پوښتنې ځواب کړئ، 
کله چې تاسو مخکې ځئ، راجستر شوي . وکاروې تر څو بلې برخې ته والړ شئ
.معلومات مو په اتوماتیک ډول ثبتېږي

4. Se registreringen på et annet  په یوې بلې ژبې راجسترېدنه وګورئ. (۴)څلورم
Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil 
vises ved siden av spørsmålene og 
dine svar. Trykk på «Translate form» 
for å velge språket du vil oversette 
til. Trykk på «Hide translation» for å 
skjule oversettingen. Oversettingen 

د پوښتنو او  (ترجمه)ژباړه . تاسو د راجسترېدنې یوه ژباړه تر السه کوالی شئ
د خپلې خوښې ژبې ته د ژباړلو لپاره . ستاسو د ځوابونو په څنګ کې ښودل کېږي

«Translate form »لپاره  (نه ښودولو)د ژباړې د پټولو . کښېکاږئ«Hide 
translation »تلیفون کې  (سمارټ)که چیرې تاسو ځان په ځیرک . غوره کړئ

راجستروئ، نو ژباړه په کې کار نه ورکوي؛ ژباړه یوازې په کمپیوټر او تخته یي 
.کې کار ورکوي  (تابلیټ)کمپیوټر 

5. Pause i registreringen (تفریح)په راجسترولو کې دمه . (۵)پنځم 
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger 
ut må du få en ny kode når du skal 

، باید (logger ut)تاسو کوالی شئ په راجسترونې کې دمه وکړئ، خو که ووځئ 
.د راجسترولو د ادامې لپاره نوی کود تر السه کړئ

6. Oppsummering لنډیز. (۶)شپږم 

Skriv inn DUF-nummeret ditt og 
koden du har fått, og trykk «Logg 

.کښېکاږئ« فورمې ته ننوځئ»خپله دوف شمېره او ترالسه کړی کود ولیکئ او 

Etter at du har logget inn vil du se 
en samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver 
hvordan opplysningene skal brukes, 
hvem som kan se dem og dine 

یاد مواققه لیک تشریح کوي چې . له ننوتلو وروسته به تاسو یو موافقه لیک ووینئ
معلومات باید څنګه وکارول شي، څوک ورته الس رسی لري او همداراز کله چې 

په معلوماتو کې بدلون راځي او یا له منځه وړل کېږي، په دې اړه ستاسو حقونه 
.د دې لپاره چې تاسو ځان راجستر کړای شئ، باید شرایط ومنئ. تشریح کوي

Trykk på den grønne knappen hvis د موافقې په صورت کې شنه تڼۍ کښېکاږئ.
2. Slik ser registreringen ut راجسترول داسې دي. (۲)دوهم 
Registreringen er delt inn i syv deler:  برخو وېشل شوې ده (۷)راجسترونه په اووه:
Mange av svaralternativene er 
generelle. På noen av spørsmålene, 
for eksempel spørsmål om 
utdanning og arbeid, er det derfor 
ikke sikkert du finner et 

حتمي نه ده چې تاسو به هغه ځوابونه . د ګڼ شمېر ځوابونو الترناتیفونه عمومي دي
وموندالی شئ چې ستاسو له تجربو سره په بشپړه توګه سمون ولري، د بېلګې په 

هغه ځوابونه غوره کړئ چې . په هکله پوښتنې (دندې)توګه د زده کړې او کار 
.ستاسو لپاره تر ټولو مناسب وي

3. Slik svarer du på spørsmålene پوښتنو ته په دې ډول ځوایونه ورکول کېږي . (۳)دریم 
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du 
bare velge ett svaralternativ, andre 

په ځینو ځایونو کې یوازې یو . په راجسترونې کې بېالبېلې پوښتنې شتون لري
.:ځواب او په ځینو نورو ځایونو کې څو ځوابونه غوره کوالی شئ

På svaralternativer med rundinger  
kan du velge bare ett svaralternativ.

.لري، یوازې یو ځواب غوره کوالی شئدایره په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med firkanter  
kan du velge flere svaralternativer.

.لري، څو ځوابونه غوره کوالی شئ (څلور کونجه)مربع په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med hvite 
bokser må du trykke på pilen for å 

کښېکاږئ تر  (تیر)لري باید غشی  (صندوق)په هغو ځوابونو کې چې سپین بکس 
.څو د ځوابونو لیست راڅرګند شي

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 

هغه ځواب چې تاسو کښېکاږئ غوره . غشي کښېکاږئ تر څو ټول ځوابونه ووینئ
.کېږي

Når du har svart på et spørsmål 
vises neste spørsmål automatisk. 
Det kan være forskjellige 

. کله چې تاسو یوه پوښتنه ځواب کړئ، بله پوښتنه په اتوماتیک ډول ښودل کېږي
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کښېکاږئ تر  (تیر)لري باید غشی  (صندوق)په هغو ځوابونو کې چې سپین بکس 
.څو د ځوابونو لیست راڅرګند شي

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 

هغه ځواب چې تاسو کښېکاږئ غوره . غشي کښېکاږئ تر څو ټول ځوابونه ووینئ
.کېږي

Når du har svart på et spørsmål 
vises neste spørsmål automatisk. 
Det kan være forskjellige 

. کله چې تاسو یوه پوښتنه ځواب کړئ، بله پوښتنه په اتوماتیک ډول ښودل کېږي
.راتلوونکې پوښتنې مختلفې وي، دا ستاسو له ځواب سره تړاو لري

Dette symbolet betyr at du ikke har د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو تر اوسه پورې دا پوښتنه نه ده ځواب کړې.
Dette symbolet betyr at du har 
forsøkt å gå videre uten å svare på 

د دې سمبول مانا دا ده چې پرته له دې چې پوښتنه ځواب کړئ، د وړاندې تلو 
.کوښښ مو کړی دی

Dette symbolet betyr at du har svart د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو پوښتنه ځواب کړې ده .
Når du har svart på alle 
spørsmålene i én del bruker du 
knappen «Gå videre» for å åpne 

تڼۍ « مخکې والړ شئ»کله چې تاسو  د یوې برخې ټولې پوښتنې ځواب کړئ، 
کله چې تاسو مخکې ځئ، راجستر شوي . وکاروې تر څو بلې برخې ته والړ شئ
.معلومات مو په اتوماتیک ډول ثبتېږي

4. Se registreringen på et annet  په یوې بلې ژبې راجسترېدنه وګورئ. (۴)څلورم
Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil 
vises ved siden av spørsmålene og 
dine svar. Trykk på «Translate form» 
for å velge språket du vil oversette 
til. Trykk på «Hide translation» for å 
skjule oversettingen. Oversettingen 

د پوښتنو او  (ترجمه)ژباړه . تاسو د راجسترېدنې یوه ژباړه تر السه کوالی شئ
د خپلې خوښې ژبې ته د ژباړلو لپاره . ستاسو د ځوابونو په څنګ کې ښودل کېږي

«Translate form »لپاره  (نه ښودولو)د ژباړې د پټولو . کښېکاږئ«Hide 
translation »تلیفون کې  (سمارټ)که چیرې تاسو ځان په ځیرک . غوره کړئ

راجستروئ، نو ژباړه په کې کار نه ورکوي؛ ژباړه یوازې په کمپیوټر او تخته یي 
.کې کار ورکوي  (تابلیټ)کمپیوټر 

5. Pause i registreringen (تفریح)په راجسترولو کې دمه . (۵)پنځم 
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger 
ut må du få en ny kode når du skal 

، باید (logger ut)تاسو کوالی شئ په راجسترونې کې دمه وکړئ، خو که ووځئ 
.د راجسترولو د ادامې لپاره نوی کود تر السه کړئ

6. Oppsummering لنډیز. (۶)شپږم 



Skriv inn DUF-nummeret ditt og 
koden du har fått, og trykk «Logg 

.کښېکاږئ« فورمې ته ننوځئ»خپله دوف شمېره او ترالسه کړی کود ولیکئ او 

Etter at du har logget inn vil du se 
en samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver 
hvordan opplysningene skal brukes, 
hvem som kan se dem og dine 

یاد مواققه لیک تشریح کوي چې . له ننوتلو وروسته به تاسو یو موافقه لیک ووینئ
معلومات باید څنګه وکارول شي، څوک ورته الس رسی لري او همداراز کله چې 

په معلوماتو کې بدلون راځي او یا له منځه وړل کېږي، په دې اړه ستاسو حقونه 
.د دې لپاره چې تاسو ځان راجستر کړای شئ، باید شرایط ومنئ. تشریح کوي

Trykk på den grønne knappen hvis د موافقې په صورت کې شنه تڼۍ کښېکاږئ.
2. Slik ser registreringen ut راجسترول داسې دي. (۲)دوهم 
Registreringen er delt inn i syv deler:  برخو وېشل شوې ده (۷)راجسترونه په اووه:
Mange av svaralternativene er 
generelle. På noen av spørsmålene, 
for eksempel spørsmål om 
utdanning og arbeid, er det derfor 
ikke sikkert du finner et 

حتمي نه ده چې تاسو به هغه ځوابونه . د ګڼ شمېر ځوابونو الترناتیفونه عمومي دي
وموندالی شئ چې ستاسو له تجربو سره په بشپړه توګه سمون ولري، د بېلګې په 

هغه ځوابونه غوره کړئ چې . په هکله پوښتنې (دندې)توګه د زده کړې او کار 
.ستاسو لپاره تر ټولو مناسب وي

3. Slik svarer du på spørsmålene پوښتنو ته په دې ډول ځوایونه ورکول کېږي . (۳)دریم 
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du 
bare velge ett svaralternativ, andre 

په ځینو ځایونو کې یوازې یو . په راجسترونې کې بېالبېلې پوښتنې شتون لري
.:ځواب او په ځینو نورو ځایونو کې څو ځوابونه غوره کوالی شئ

På svaralternativer med rundinger  
kan du velge bare ett svaralternativ.

.لري، یوازې یو ځواب غوره کوالی شئدایره په هغو ځوابونو کې چې 
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bare velge ett svaralternativ, andre 

په ځینو ځایونو کې یوازې یو . په راجسترونې کې بېالبېلې پوښتنې شتون لري
.:ځواب او په ځینو نورو ځایونو کې څو ځوابونه غوره کوالی شئ

På svaralternativer med rundinger  
kan du velge bare ett svaralternativ.

.لري، یوازې یو ځواب غوره کوالی شئدایره په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med firkanter  
kan du velge flere svaralternativer.

.لري، څو ځوابونه غوره کوالی شئ (څلور کونجه)مربع په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med hvite 
bokser må du trykke på pilen for å 

کښېکاږئ تر  (تیر)لري باید غشی  (صندوق)په هغو ځوابونو کې چې سپین بکس 
.څو د ځوابونو لیست راڅرګند شي

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 

هغه ځواب چې تاسو کښېکاږئ غوره . غشي کښېکاږئ تر څو ټول ځوابونه ووینئ
.کېږي

Når du har svart på et spørsmål 
vises neste spørsmål automatisk. 
Det kan være forskjellige 

. کله چې تاسو یوه پوښتنه ځواب کړئ، بله پوښتنه په اتوماتیک ډول ښودل کېږي
.راتلوونکې پوښتنې مختلفې وي، دا ستاسو له ځواب سره تړاو لري

Dette symbolet betyr at du ikke har د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو تر اوسه پورې دا پوښتنه نه ده ځواب کړې.
Dette symbolet betyr at du har 
forsøkt å gå videre uten å svare på 

د دې سمبول مانا دا ده چې پرته له دې چې پوښتنه ځواب کړئ، د وړاندې تلو 
.کوښښ مو کړی دی

Dette symbolet betyr at du har svart د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو پوښتنه ځواب کړې ده .
Når du har svart på alle 
spørsmålene i én del bruker du 
knappen «Gå videre» for å åpne 

تڼۍ « مخکې والړ شئ»کله چې تاسو  د یوې برخې ټولې پوښتنې ځواب کړئ، 
کله چې تاسو مخکې ځئ، راجستر شوي . وکاروې تر څو بلې برخې ته والړ شئ
.معلومات مو په اتوماتیک ډول ثبتېږي

4. Se registreringen på et annet  په یوې بلې ژبې راجسترېدنه وګورئ. (۴)څلورم
Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil 
vises ved siden av spørsmålene og 
dine svar. Trykk på «Translate form» 
for å velge språket du vil oversette 
til. Trykk på «Hide translation» for å 
skjule oversettingen. Oversettingen 

د پوښتنو او  (ترجمه)ژباړه . تاسو د راجسترېدنې یوه ژباړه تر السه کوالی شئ
د خپلې خوښې ژبې ته د ژباړلو لپاره . ستاسو د ځوابونو په څنګ کې ښودل کېږي

«Translate form »لپاره  (نه ښودولو)د ژباړې د پټولو . کښېکاږئ«Hide 
translation »تلیفون کې  (سمارټ)که چیرې تاسو ځان په ځیرک . غوره کړئ

راجستروئ، نو ژباړه په کې کار نه ورکوي؛ ژباړه یوازې په کمپیوټر او تخته یي 
.کې کار ورکوي  (تابلیټ)کمپیوټر 

5. Pause i registreringen (تفریح)په راجسترولو کې دمه . (۵)پنځم 
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger 
ut må du få en ny kode når du skal 

، باید (logger ut)تاسو کوالی شئ په راجسترونې کې دمه وکړئ، خو که ووځئ 
.د راجسترولو د ادامې لپاره نوی کود تر السه کړئ

6. Oppsummering لنډیز. (۶)شپږم 

Skriv inn DUF-nummeret ditt og 
koden du har fått, og trykk «Logg 

.کښېکاږئ« فورمې ته ننوځئ»خپله دوف شمېره او ترالسه کړی کود ولیکئ او 

Etter at du har logget inn vil du se 
en samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver 
hvordan opplysningene skal brukes, 
hvem som kan se dem og dine 

یاد مواققه لیک تشریح کوي چې . له ننوتلو وروسته به تاسو یو موافقه لیک ووینئ
معلومات باید څنګه وکارول شي، څوک ورته الس رسی لري او همداراز کله چې 

په معلوماتو کې بدلون راځي او یا له منځه وړل کېږي، په دې اړه ستاسو حقونه 
.د دې لپاره چې تاسو ځان راجستر کړای شئ، باید شرایط ومنئ. تشریح کوي

Trykk på den grønne knappen hvis د موافقې په صورت کې شنه تڼۍ کښېکاږئ.
2. Slik ser registreringen ut راجسترول داسې دي. (۲)دوهم 
Registreringen er delt inn i syv deler:  برخو وېشل شوې ده (۷)راجسترونه په اووه:
Mange av svaralternativene er 
generelle. På noen av spørsmålene, 
for eksempel spørsmål om 
utdanning og arbeid, er det derfor 
ikke sikkert du finner et 

حتمي نه ده چې تاسو به هغه ځوابونه . د ګڼ شمېر ځوابونو الترناتیفونه عمومي دي
وموندالی شئ چې ستاسو له تجربو سره په بشپړه توګه سمون ولري، د بېلګې په 

هغه ځوابونه غوره کړئ چې . په هکله پوښتنې (دندې)توګه د زده کړې او کار 
.ستاسو لپاره تر ټولو مناسب وي

3. Slik svarer du på spørsmålene پوښتنو ته په دې ډول ځوایونه ورکول کېږي . (۳)دریم 
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هغه ځواب چې تاسو کښېکاږئ غوره . غشي کښېکاږئ تر څو ټول ځوابونه ووینئ
.کېږي
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په معلوماتو کې بدلون راځي او یا له منځه وړل کېږي، په دې اړه ستاسو حقونه 
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utdanning og arbeid, er det derfor 
ikke sikkert du finner et 

حتمي نه ده چې تاسو به هغه ځوابونه . د ګڼ شمېر ځوابونو الترناتیفونه عمومي دي
وموندالی شئ چې ستاسو له تجربو سره په بشپړه توګه سمون ولري، د بېلګې په 

هغه ځوابونه غوره کړئ چې . په هکله پوښتنې (دندې)توګه د زده کړې او کار 
.ستاسو لپاره تر ټولو مناسب وي

3. Slik svarer du på spørsmålene پوښتنو ته په دې ډول ځوایونه ورکول کېږي . (۳)دریم 
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du 
bare velge ett svaralternativ, andre 

په ځینو ځایونو کې یوازې یو . په راجسترونې کې بېالبېلې پوښتنې شتون لري
.:ځواب او په ځینو نورو ځایونو کې څو ځوابونه غوره کوالی شئ

På svaralternativer med rundinger  
kan du velge bare ett svaralternativ.

.لري، یوازې یو ځواب غوره کوالی شئدایره په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med firkanter  
kan du velge flere svaralternativer.

.لري، څو ځوابونه غوره کوالی شئ (څلور کونجه)مربع په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med hvite 
bokser må du trykke på pilen for å 

کښېکاږئ تر  (تیر)لري باید غشی  (صندوق)په هغو ځوابونو کې چې سپین بکس 
.څو د ځوابونو لیست راڅرګند شي

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 

هغه ځواب چې تاسو کښېکاږئ غوره . غشي کښېکاږئ تر څو ټول ځوابونه ووینئ
.کېږي

Når du har svart på et spørsmål 
vises neste spørsmål automatisk. 
Det kan være forskjellige 

. کله چې تاسو یوه پوښتنه ځواب کړئ، بله پوښتنه په اتوماتیک ډول ښودل کېږي
.راتلوونکې پوښتنې مختلفې وي، دا ستاسو له ځواب سره تړاو لري

Dette symbolet betyr at du ikke har د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو تر اوسه پورې دا پوښتنه نه ده ځواب کړې.
Dette symbolet betyr at du har 
forsøkt å gå videre uten å svare på 

د دې سمبول مانا دا ده چې پرته له دې چې پوښتنه ځواب کړئ، د وړاندې تلو 
.کوښښ مو کړی دی

Dette symbolet betyr at du har svart د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو پوښتنه ځواب کړې ده .
Når du har svart på alle 
spørsmålene i én del bruker du 
knappen «Gå videre» for å åpne 

تڼۍ « مخکې والړ شئ»کله چې تاسو  د یوې برخې ټولې پوښتنې ځواب کړئ، 
کله چې تاسو مخکې ځئ، راجستر شوي . وکاروې تر څو بلې برخې ته والړ شئ
.معلومات مو په اتوماتیک ډول ثبتېږي

4. Se registreringen på et annet  په یوې بلې ژبې راجسترېدنه وګورئ. (۴)څلورم
Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil 
vises ved siden av spørsmålene og 
dine svar. Trykk på «Translate form» 
for å velge språket du vil oversette 
til. Trykk på «Hide translation» for å 
skjule oversettingen. Oversettingen 

د پوښتنو او  (ترجمه)ژباړه . تاسو د راجسترېدنې یوه ژباړه تر السه کوالی شئ
د خپلې خوښې ژبې ته د ژباړلو لپاره . ستاسو د ځوابونو په څنګ کې ښودل کېږي

«Translate form »لپاره  (نه ښودولو)د ژباړې د پټولو . کښېکاږئ«Hide 
translation »تلیفون کې  (سمارټ)که چیرې تاسو ځان په ځیرک . غوره کړئ

راجستروئ، نو ژباړه په کې کار نه ورکوي؛ ژباړه یوازې په کمپیوټر او تخته یي 
.کې کار ورکوي  (تابلیټ)کمپیوټر 

5. Pause i registreringen (تفریح)په راجسترولو کې دمه . (۵)پنځم 
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger 
ut må du få en ny kode når du skal 

، باید (logger ut)تاسو کوالی شئ په راجسترونې کې دمه وکړئ، خو که ووځئ 
.د راجسترولو د ادامې لپاره نوی کود تر السه کړئ

6. Oppsummering لنډیز. (۶)شپږم 

Skriv inn DUF-nummeret ditt og 
koden du har fått, og trykk «Logg 

.کښېکاږئ« فورمې ته ننوځئ»خپله دوف شمېره او ترالسه کړی کود ولیکئ او 

Etter at du har logget inn vil du se 
en samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver 
hvordan opplysningene skal brukes, 
hvem som kan se dem og dine 

یاد مواققه لیک تشریح کوي چې . له ننوتلو وروسته به تاسو یو موافقه لیک ووینئ
معلومات باید څنګه وکارول شي، څوک ورته الس رسی لري او همداراز کله چې 

په معلوماتو کې بدلون راځي او یا له منځه وړل کېږي، په دې اړه ستاسو حقونه 
.د دې لپاره چې تاسو ځان راجستر کړای شئ، باید شرایط ومنئ. تشریح کوي

Trykk på den grønne knappen hvis د موافقې په صورت کې شنه تڼۍ کښېکاږئ.
2. Slik ser registreringen ut راجسترول داسې دي. (۲)دوهم 
Registreringen er delt inn i syv deler:  برخو وېشل شوې ده (۷)راجسترونه په اووه:
Mange av svaralternativene er 
generelle. På noen av spørsmålene, 
for eksempel spørsmål om 
utdanning og arbeid, er det derfor 
ikke sikkert du finner et 

حتمي نه ده چې تاسو به هغه ځوابونه . د ګڼ شمېر ځوابونو الترناتیفونه عمومي دي
وموندالی شئ چې ستاسو له تجربو سره په بشپړه توګه سمون ولري، د بېلګې په 

هغه ځوابونه غوره کړئ چې . په هکله پوښتنې (دندې)توګه د زده کړې او کار 
.ستاسو لپاره تر ټولو مناسب وي

3. Slik svarer du på spørsmålene پوښتنو ته په دې ډول ځوایونه ورکول کېږي . (۳)دریم 
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du 
bare velge ett svaralternativ, andre 

په ځینو ځایونو کې یوازې یو . په راجسترونې کې بېالبېلې پوښتنې شتون لري
.:ځواب او په ځینو نورو ځایونو کې څو ځوابونه غوره کوالی شئ

På svaralternativer med rundinger  
kan du velge bare ett svaralternativ.

.لري، یوازې یو ځواب غوره کوالی شئدایره په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med firkanter  
kan du velge flere svaralternativer.

.لري، څو ځوابونه غوره کوالی شئ (څلور کونجه)مربع په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med hvite 
bokser må du trykke på pilen for å 

کښېکاږئ تر  (تیر)لري باید غشی  (صندوق)په هغو ځوابونو کې چې سپین بکس 
.څو د ځوابونو لیست راڅرګند شي

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 

هغه ځواب چې تاسو کښېکاږئ غوره . غشي کښېکاږئ تر څو ټول ځوابونه ووینئ
.کېږي

Når du har svart på et spørsmål 
vises neste spørsmål automatisk. 
Det kan være forskjellige 

. کله چې تاسو یوه پوښتنه ځواب کړئ، بله پوښتنه په اتوماتیک ډول ښودل کېږي
.راتلوونکې پوښتنې مختلفې وي، دا ستاسو له ځواب سره تړاو لري

Dette symbolet betyr at du ikke har د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو تر اوسه پورې دا پوښتنه نه ده ځواب کړې.
Dette symbolet betyr at du har 
forsøkt å gå videre uten å svare på 

د دې سمبول مانا دا ده چې پرته له دې چې پوښتنه ځواب کړئ، د وړاندې تلو 
.کوښښ مو کړی دی

Dette symbolet betyr at du har svart د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو پوښتنه ځواب کړې ده .
Når du har svart på alle 
spørsmålene i én del bruker du 
knappen «Gå videre» for å åpne 

تڼۍ « مخکې والړ شئ»کله چې تاسو  د یوې برخې ټولې پوښتنې ځواب کړئ، 
کله چې تاسو مخکې ځئ، راجستر شوي . وکاروې تر څو بلې برخې ته والړ شئ
.معلومات مو په اتوماتیک ډول ثبتېږي

4. Se registreringen på et annet  په یوې بلې ژبې راجسترېدنه وګورئ. (۴)څلورم
Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil 
vises ved siden av spørsmålene og 
dine svar. Trykk på «Translate form» 
for å velge språket du vil oversette 
til. Trykk på «Hide translation» for å 
skjule oversettingen. Oversettingen 

د پوښتنو او  (ترجمه)ژباړه . تاسو د راجسترېدنې یوه ژباړه تر السه کوالی شئ
د خپلې خوښې ژبې ته د ژباړلو لپاره . ستاسو د ځوابونو په څنګ کې ښودل کېږي

«Translate form »لپاره  (نه ښودولو)د ژباړې د پټولو . کښېکاږئ«Hide 
translation »تلیفون کې  (سمارټ)که چیرې تاسو ځان په ځیرک . غوره کړئ

راجستروئ، نو ژباړه په کې کار نه ورکوي؛ ژباړه یوازې په کمپیوټر او تخته یي 
.کې کار ورکوي  (تابلیټ)کمپیوټر 

5. Pause i registreringen (تفریح)په راجسترولو کې دمه . (۵)پنځم 
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger 
ut må du få en ny kode når du skal 

، باید (logger ut)تاسو کوالی شئ په راجسترونې کې دمه وکړئ، خو که ووځئ 
.د راجسترولو د ادامې لپاره نوی کود تر السه کړئ

6. Oppsummering لنډیز. (۶)شپږم 

Skriv inn DUF-nummeret ditt og 
koden du har fått, og trykk «Logg 

.کښېکاږئ« فورمې ته ننوځئ»خپله دوف شمېره او ترالسه کړی کود ولیکئ او 

Etter at du har logget inn vil du se 
en samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver 
hvordan opplysningene skal brukes, 
hvem som kan se dem og dine 

یاد مواققه لیک تشریح کوي چې . له ننوتلو وروسته به تاسو یو موافقه لیک ووینئ
معلومات باید څنګه وکارول شي، څوک ورته الس رسی لري او همداراز کله چې 

په معلوماتو کې بدلون راځي او یا له منځه وړل کېږي، په دې اړه ستاسو حقونه 
.د دې لپاره چې تاسو ځان راجستر کړای شئ، باید شرایط ومنئ. تشریح کوي

Trykk på den grønne knappen hvis د موافقې په صورت کې شنه تڼۍ کښېکاږئ.
2. Slik ser registreringen ut راجسترول داسې دي. (۲)دوهم 
Registreringen er delt inn i syv deler:  برخو وېشل شوې ده (۷)راجسترونه په اووه:
Mange av svaralternativene er 
generelle. På noen av spørsmålene, 
for eksempel spørsmål om 
utdanning og arbeid, er det derfor 
ikke sikkert du finner et 

حتمي نه ده چې تاسو به هغه ځوابونه . د ګڼ شمېر ځوابونو الترناتیفونه عمومي دي
وموندالی شئ چې ستاسو له تجربو سره په بشپړه توګه سمون ولري، د بېلګې په 

هغه ځوابونه غوره کړئ چې . په هکله پوښتنې (دندې)توګه د زده کړې او کار 
.ستاسو لپاره تر ټولو مناسب وي

3. Slik svarer du på spørsmålene پوښتنو ته په دې ډول ځوایونه ورکول کېږي . (۳)دریم 
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du 
bare velge ett svaralternativ, andre 

په ځینو ځایونو کې یوازې یو . په راجسترونې کې بېالبېلې پوښتنې شتون لري
.:ځواب او په ځینو نورو ځایونو کې څو ځوابونه غوره کوالی شئ

På svaralternativer med rundinger  
kan du velge bare ett svaralternativ.

.لري، یوازې یو ځواب غوره کوالی شئدایره په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med firkanter  
kan du velge flere svaralternativer.

.لري، څو ځوابونه غوره کوالی شئ (څلور کونجه)مربع په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med hvite 
bokser må du trykke på pilen for å 

کښېکاږئ تر  (تیر)لري باید غشی  (صندوق)په هغو ځوابونو کې چې سپین بکس 
.څو د ځوابونو لیست راڅرګند شي

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 

هغه ځواب چې تاسو کښېکاږئ غوره . غشي کښېکاږئ تر څو ټول ځوابونه ووینئ
.کېږي

Når du har svart på et spørsmål 
vises neste spørsmål automatisk. 
Det kan være forskjellige 

. کله چې تاسو یوه پوښتنه ځواب کړئ، بله پوښتنه په اتوماتیک ډول ښودل کېږي
.راتلوونکې پوښتنې مختلفې وي، دا ستاسو له ځواب سره تړاو لري

Dette symbolet betyr at du ikke har د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو تر اوسه پورې دا پوښتنه نه ده ځواب کړې.
Dette symbolet betyr at du har 
forsøkt å gå videre uten å svare på 

د دې سمبول مانا دا ده چې پرته له دې چې پوښتنه ځواب کړئ، د وړاندې تلو 
.کوښښ مو کړی دی

Dette symbolet betyr at du har svart د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو پوښتنه ځواب کړې ده .
Når du har svart på alle 
spørsmålene i én del bruker du 
knappen «Gå videre» for å åpne 

تڼۍ « مخکې والړ شئ»کله چې تاسو  د یوې برخې ټولې پوښتنې ځواب کړئ، 
کله چې تاسو مخکې ځئ، راجستر شوي . وکاروې تر څو بلې برخې ته والړ شئ
.معلومات مو په اتوماتیک ډول ثبتېږي

4. Se registreringen på et annet  په یوې بلې ژبې راجسترېدنه وګورئ. (۴)څلورم
Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil 
vises ved siden av spørsmålene og 
dine svar. Trykk på «Translate form» 
for å velge språket du vil oversette 
til. Trykk på «Hide translation» for å 
skjule oversettingen. Oversettingen 

د پوښتنو او  (ترجمه)ژباړه . تاسو د راجسترېدنې یوه ژباړه تر السه کوالی شئ
د خپلې خوښې ژبې ته د ژباړلو لپاره . ستاسو د ځوابونو په څنګ کې ښودل کېږي

«Translate form »لپاره  (نه ښودولو)د ژباړې د پټولو . کښېکاږئ«Hide 
translation »تلیفون کې  (سمارټ)که چیرې تاسو ځان په ځیرک . غوره کړئ

راجستروئ، نو ژباړه په کې کار نه ورکوي؛ ژباړه یوازې په کمپیوټر او تخته یي 
.کې کار ورکوي  (تابلیټ)کمپیوټر 

5. Pause i registreringen (تفریح)په راجسترولو کې دمه . (۵)پنځم 
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger 
ut må du få en ny kode når du skal 

، باید (logger ut)تاسو کوالی شئ په راجسترونې کې دمه وکړئ، خو که ووځئ 
.د راجسترولو د ادامې لپاره نوی کود تر السه کړئ

6. Oppsummering لنډیز. (۶)شپږم 

Skriv inn DUF-nummeret ditt og 
koden du har fått, og trykk «Logg 

.کښېکاږئ« فورمې ته ننوځئ»خپله دوف شمېره او ترالسه کړی کود ولیکئ او 

Etter at du har logget inn vil du se 
en samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver 
hvordan opplysningene skal brukes, 
hvem som kan se dem og dine 

یاد مواققه لیک تشریح کوي چې . له ننوتلو وروسته به تاسو یو موافقه لیک ووینئ
معلومات باید څنګه وکارول شي، څوک ورته الس رسی لري او همداراز کله چې 

په معلوماتو کې بدلون راځي او یا له منځه وړل کېږي، په دې اړه ستاسو حقونه 
.د دې لپاره چې تاسو ځان راجستر کړای شئ، باید شرایط ومنئ. تشریح کوي

Trykk på den grønne knappen hvis د موافقې په صورت کې شنه تڼۍ کښېکاږئ.
2. Slik ser registreringen ut راجسترول داسې دي. (۲)دوهم 
Registreringen er delt inn i syv deler:  برخو وېشل شوې ده (۷)راجسترونه په اووه:
Mange av svaralternativene er 
generelle. På noen av spørsmålene, 
for eksempel spørsmål om 
utdanning og arbeid, er det derfor 
ikke sikkert du finner et 

حتمي نه ده چې تاسو به هغه ځوابونه . د ګڼ شمېر ځوابونو الترناتیفونه عمومي دي
وموندالی شئ چې ستاسو له تجربو سره په بشپړه توګه سمون ولري، د بېلګې په 

هغه ځوابونه غوره کړئ چې . په هکله پوښتنې (دندې)توګه د زده کړې او کار 
.ستاسو لپاره تر ټولو مناسب وي

3. Slik svarer du på spørsmålene پوښتنو ته په دې ډول ځوایونه ورکول کېږي . (۳)دریم 
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du 
bare velge ett svaralternativ, andre 

په ځینو ځایونو کې یوازې یو . په راجسترونې کې بېالبېلې پوښتنې شتون لري
.:ځواب او په ځینو نورو ځایونو کې څو ځوابونه غوره کوالی شئ

På svaralternativer med rundinger  
kan du velge bare ett svaralternativ.

.لري، یوازې یو ځواب غوره کوالی شئدایره په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med firkanter  
kan du velge flere svaralternativer.

.لري، څو ځوابونه غوره کوالی شئ (څلور کونجه)مربع په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med hvite 
bokser må du trykke på pilen for å 

کښېکاږئ تر  (تیر)لري باید غشی  (صندوق)په هغو ځوابونو کې چې سپین بکس 
.څو د ځوابونو لیست راڅرګند شي

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 

هغه ځواب چې تاسو کښېکاږئ غوره . غشي کښېکاږئ تر څو ټول ځوابونه ووینئ
.کېږي

Når du har svart på et spørsmål 
vises neste spørsmål automatisk. 
Det kan være forskjellige 

. کله چې تاسو یوه پوښتنه ځواب کړئ، بله پوښتنه په اتوماتیک ډول ښودل کېږي
.راتلوونکې پوښتنې مختلفې وي، دا ستاسو له ځواب سره تړاو لري

Dette symbolet betyr at du ikke har د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو تر اوسه پورې دا پوښتنه نه ده ځواب کړې.
Dette symbolet betyr at du har 
forsøkt å gå videre uten å svare på 

د دې سمبول مانا دا ده چې پرته له دې چې پوښتنه ځواب کړئ، د وړاندې تلو 
.کوښښ مو کړی دی

Dette symbolet betyr at du har svart د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو پوښتنه ځواب کړې ده .
Når du har svart på alle 
spørsmålene i én del bruker du 
knappen «Gå videre» for å åpne 

تڼۍ « مخکې والړ شئ»کله چې تاسو  د یوې برخې ټولې پوښتنې ځواب کړئ، 
کله چې تاسو مخکې ځئ، راجستر شوي . وکاروې تر څو بلې برخې ته والړ شئ
.معلومات مو په اتوماتیک ډول ثبتېږي

4. Se registreringen på et annet  په یوې بلې ژبې راجسترېدنه وګورئ. (۴)څلورم
Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil 
vises ved siden av spørsmålene og 
dine svar. Trykk på «Translate form» 
for å velge språket du vil oversette 
til. Trykk på «Hide translation» for å 
skjule oversettingen. Oversettingen 

د پوښتنو او  (ترجمه)ژباړه . تاسو د راجسترېدنې یوه ژباړه تر السه کوالی شئ
د خپلې خوښې ژبې ته د ژباړلو لپاره . ستاسو د ځوابونو په څنګ کې ښودل کېږي

«Translate form »لپاره  (نه ښودولو)د ژباړې د پټولو . کښېکاږئ«Hide 
translation »تلیفون کې  (سمارټ)که چیرې تاسو ځان په ځیرک . غوره کړئ
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.کې کار ورکوي  (تابلیټ)کمپیوټر 

5. Pause i registreringen (تفریح)په راجسترولو کې دمه . (۵)پنځم 
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger 
ut må du få en ny kode når du skal 

، باید (logger ut)تاسو کوالی شئ په راجسترونې کې دمه وکړئ، خو که ووځئ 
.د راجسترولو د ادامې لپاره نوی کود تر السه کړئ

6. Oppsummering لنډیز. (۶)شپږم 

Skriv inn DUF-nummeret ditt og 
koden du har fått, og trykk «Logg 

.کښېکاږئ« فورمې ته ننوځئ»خپله دوف شمېره او ترالسه کړی کود ولیکئ او 
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، باید (logger ut)تاسو کوالی شئ په راجسترونې کې دمه وکړئ، خو که ووځئ 
.د راجسترولو د ادامې لپاره نوی کود تر السه کړئ

6. Oppsummering لنډیز. (۶)شپږم 

Skriv inn DUF-nummeret ditt og 
koden du har fått, og trykk «Logg 

.کښېکاږئ« فورمې ته ننوځئ»خپله دوف شمېره او ترالسه کړی کود ولیکئ او 

Etter at du har logget inn vil du se 
en samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver 
hvordan opplysningene skal brukes, 
hvem som kan se dem og dine 

یاد مواققه لیک تشریح کوي چې . له ننوتلو وروسته به تاسو یو موافقه لیک ووینئ
معلومات باید څنګه وکارول شي، څوک ورته الس رسی لري او همداراز کله چې 

په معلوماتو کې بدلون راځي او یا له منځه وړل کېږي، په دې اړه ستاسو حقونه 
.د دې لپاره چې تاسو ځان راجستر کړای شئ، باید شرایط ومنئ. تشریح کوي

Trykk på den grønne knappen hvis د موافقې په صورت کې شنه تڼۍ کښېکاږئ.
2. Slik ser registreringen ut راجسترول داسې دي. (۲)دوهم 
Registreringen er delt inn i syv deler:  برخو وېشل شوې ده (۷)راجسترونه په اووه:
Mange av svaralternativene er 
generelle. På noen av spørsmålene, 
for eksempel spørsmål om 
utdanning og arbeid, er det derfor 
ikke sikkert du finner et 

حتمي نه ده چې تاسو به هغه ځوابونه . د ګڼ شمېر ځوابونو الترناتیفونه عمومي دي
وموندالی شئ چې ستاسو له تجربو سره په بشپړه توګه سمون ولري، د بېلګې په 

هغه ځوابونه غوره کړئ چې . په هکله پوښتنې (دندې)توګه د زده کړې او کار 
.ستاسو لپاره تر ټولو مناسب وي

3. Slik svarer du på spørsmålene پوښتنو ته په دې ډول ځوایونه ورکول کېږي . (۳)دریم 
Det er ulike typer spørsmål i 
registreringen. Noen steder kan du 
bare velge ett svaralternativ, andre 

په ځینو ځایونو کې یوازې یو . په راجسترونې کې بېالبېلې پوښتنې شتون لري
.:ځواب او په ځینو نورو ځایونو کې څو ځوابونه غوره کوالی شئ

På svaralternativer med rundinger  
kan du velge bare ett svaralternativ.

.لري، یوازې یو ځواب غوره کوالی شئدایره په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med firkanter  
kan du velge flere svaralternativer.

.لري، څو ځوابونه غوره کوالی شئ (څلور کونجه)مربع په هغو ځوابونو کې چې 

På svaralternativer med hvite 
bokser må du trykke på pilen for å 

کښېکاږئ تر  (تیر)لري باید غشی  (صندوق)په هغو ځوابونو کې چې سپین بکس 
.څو د ځوابونو لیست راڅرګند شي

Trykk på pilene for å se alle 
svaralternativene. Du velger 

هغه ځواب چې تاسو کښېکاږئ غوره . غشي کښېکاږئ تر څو ټول ځوابونه ووینئ
.کېږي

Når du har svart på et spørsmål 
vises neste spørsmål automatisk. 
Det kan være forskjellige 

. کله چې تاسو یوه پوښتنه ځواب کړئ، بله پوښتنه په اتوماتیک ډول ښودل کېږي
.راتلوونکې پوښتنې مختلفې وي، دا ستاسو له ځواب سره تړاو لري

Dette symbolet betyr at du ikke har د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو تر اوسه پورې دا پوښتنه نه ده ځواب کړې.
Dette symbolet betyr at du har 
forsøkt å gå videre uten å svare på 

د دې سمبول مانا دا ده چې پرته له دې چې پوښتنه ځواب کړئ، د وړاندې تلو 
.کوښښ مو کړی دی

Dette symbolet betyr at du har svart د دې سمبول مانا دا ده چې تاسو پوښتنه ځواب کړې ده .
Når du har svart på alle 
spørsmålene i én del bruker du 
knappen «Gå videre» for å åpne 

تڼۍ « مخکې والړ شئ»کله چې تاسو  د یوې برخې ټولې پوښتنې ځواب کړئ، 
کله چې تاسو مخکې ځئ، راجستر شوي . وکاروې تر څو بلې برخې ته والړ شئ
.معلومات مو په اتوماتیک ډول ثبتېږي

4. Se registreringen på et annet  په یوې بلې ژبې راجسترېدنه وګورئ. (۴)څلورم
Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil 
vises ved siden av spørsmålene og 
dine svar. Trykk på «Translate form» 
for å velge språket du vil oversette 
til. Trykk på «Hide translation» for å 
skjule oversettingen. Oversettingen 

د پوښتنو او  (ترجمه)ژباړه . تاسو د راجسترېدنې یوه ژباړه تر السه کوالی شئ
د خپلې خوښې ژبې ته د ژباړلو لپاره . ستاسو د ځوابونو په څنګ کې ښودل کېږي

«Translate form »لپاره  (نه ښودولو)د ژباړې د پټولو . کښېکاږئ«Hide 
translation »تلیفون کې  (سمارټ)که چیرې تاسو ځان په ځیرک . غوره کړئ

راجستروئ، نو ژباړه په کې کار نه ورکوي؛ ژباړه یوازې په کمپیوټر او تخته یي 
.کې کار ورکوي  (تابلیټ)کمپیوټر 

5. Pause i registreringen (تفریح)په راجسترولو کې دمه . (۵)پنځم 
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger 
ut må du få en ny kode når du skal 

، باید (logger ut)تاسو کوالی شئ په راجسترونې کې دمه وکړئ، خو که ووځئ 
.د راجسترولو د ادامې لپاره نوی کود تر السه کړئ

6. Oppsummering لنډیز. (۶)شپږم 
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Etter at du har svart på alle 
spørsmålene får du en 
oppsummering av det du har svart. 

وروسته له دې چې تاسو ټولې پوښتنې ځواب کړئ، د خپلو ځوابونو یو لنډیز به تر 
.کښېکاږئ« سمول»که غواړئ چې کوم بدلون په کې راولئ،  . السه کړئ

7. Fullfør registreringen راجستر بشپړ کړئ. (۷)اووم 
Trykk «Fullfør registrering» når du 
er ferdig med registeringen. 
Registreringen din blir ikke fullført 

مخکې له دې . کښېکاږئ« ثبتونه بشپره کړئ»کله چې راجستر پای ته ورسېږي، 
.چې یاده تڼۍ کښېکاږئ راجستر مو نه بشپړېږي

8. Endringer etter at du har fullført  له راجستر بشپړېدنې وروسته بدلونونه. (۸)اتم
Dersom du senere ønsker å gjøre 
endringer etter at du har fullført 

که چیرې تاسو  غواړئ چې د راجستر له بشپړېدلو وروسته په راجسترونې کې 
.بدلونونه راولئ، فورمه باید له سره ډکه کړئ

Etter at du har svart på alle 
spørsmålene får du en 
oppsummering av det du har svart. 

وروسته له دې چې تاسو ټولې پوښتنې ځواب کړئ، د خپلو ځوابونو یو لنډیز به تر 
.کښېکاږئ« سمول»که غواړئ چې کوم بدلون په کې راولئ،  . السه کړئ
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.کښېکاږئ« فورمې ته ننوځئ»خپله دوف شمېره او ترالسه کړی کود ولیکئ او 

Etter at du har logget inn vil du se 
en samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen beskriver 
hvordan opplysningene skal brukes, 
hvem som kan se dem og dine 

یاد مواققه لیک تشریح کوي چې . له ننوتلو وروسته به تاسو یو موافقه لیک ووینئ
معلومات باید څنګه وکارول شي، څوک ورته الس رسی لري او همداراز کله چې 

په معلوماتو کې بدلون راځي او یا له منځه وړل کېږي، په دې اړه ستاسو حقونه 
.د دې لپاره چې تاسو ځان راجستر کړای شئ، باید شرایط ومنئ. تشریح کوي

Trykk på den grønne knappen hvis د موافقې په صورت کې شنه تڼۍ کښېکاږئ.
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Registreringen er delt inn i syv deler:  برخو وېشل شوې ده (۷)راجسترونه په اووه:
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for eksempel spørsmål om 
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ikke sikkert du finner et 

حتمي نه ده چې تاسو به هغه ځوابونه . د ګڼ شمېر ځوابونو الترناتیفونه عمومي دي
وموندالی شئ چې ستاسو له تجربو سره په بشپړه توګه سمون ولري، د بېلګې په 
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4. Se registreringen på et annet  په یوې بلې ژبې راجسترېدنه وګورئ. (۴)څلورم
Du kan du få opp en oversetting av 
registreringen. Oversettingen vil 
vises ved siden av spørsmålene og 
dine svar. Trykk på «Translate form» 
for å velge språket du vil oversette 
til. Trykk på «Hide translation» for å 
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د پوښتنو او  (ترجمه)ژباړه . تاسو د راجسترېدنې یوه ژباړه تر السه کوالی شئ
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translation »تلیفون کې  (سمارټ)که چیرې تاسو ځان په ځیرک . غوره کړئ

راجستروئ، نو ژباړه په کې کار نه ورکوي؛ ژباړه یوازې په کمپیوټر او تخته یي 
.کې کار ورکوي  (تابلیټ)کمپیوټر 

5. Pause i registreringen (تفریح)په راجسترولو کې دمه . (۵)پنځم 
Du kan ta en pause underveis i 
registreringen, men hvis du logger 
ut må du få en ny kode når du skal 

، باید (logger ut)تاسو کوالی شئ په راجسترونې کې دمه وکړئ، خو که ووځئ 
.د راجسترولو د ادامې لپاره نوی کود تر السه کړئ

6. Oppsummering لنډیز. (۶)شپږم 


