
 چرا باید شایستگی ها و مهارت های خود را راجستر کنید؟ 
در ناروی شماری زیاد دوایر دولتی وجود دارد که وظیفه آنها رهنمایی در بارٔه 

آموزش، تحصیل و یا کار میباشد. آنها نیاز به معلومات )اطالعات( در مورد 
های شما دارد تا بتوانند شما را در صورت بدست آوردن اجازٔه شایتسگی ومهارت 

 اقامت در ناروی رهنمایی نماید.

 در زمان راجستر از شما در این موارد پرسش خواهد شد
 زبانهای که شما به آنها تسلط دارید

 مکتب
 تجربٔه کاری

 فعالیت هایکه شما انجام میدادید
 عالیق شما

 د تحصیل و کارخواسته های شما در مور
با وجود اینکه شما به مکتب نرفته و کار نکرده باشید، مهم است که خود را راجستر 

کنید. کسانیکه شما را  راهنمایی خواهد کرد باید بدانند که چه چیز را دوست دارید 
 تا بتوانند شما را در طرح یک پالن برای آموزش، تحصیل و کار کمک کند.

 فواید راجستر کردن
 پیشنهاد بهتر آموزش و تحصیل

اطالعات راجستر شده برای پیشنهاد بهتر آموزش و تحصیل برای شما به کار برده 
میشود. در صورتیکه قبآل تحصیل کرده باشید، میتوانید برای پذیرفتن آن درخواست 

 نمایید تا در ناروی از تحصیل خود استفاده نمایید.

 ت ها در نارویراهنمایی بهتر در مورد کار و فعالی
اطالعات در مورد تجریه کاری شما، فعالیت های را که شما دوست دارید و  آنچه 

را که شما میخواهید انجام دهید، برای کسانیکه شما را  در مورد کار و فعالیت های 
دیگر راهنمایی خواهد کرد، مهم میباشد. آنها میتوانند از این اطالعات استفاده نماید 

 راهنمایی مناسب فراهم سازد.تا برای شما 

 حقوق شما 
شما حق دارید که به اطالعات راجستر شده دسترسی داشته باشید. شما میتوانید برای 

( به ایمیل IMDiاصالح اطالعاتیکه اشتباه است با ریاست ادغام در جامعه و تنوع )
 post@imdi.noآدرس ذیل به تماس شوید: 

اطالعات به جز کسانیکه شما را در زمینٔه آموزش، تحصیل و کار راهنمایی میکنند، 
با دیگران شریک نمیشود و در بررسی درخواست پناهندگی شما نیز از آن استفاده 

 نخواهد شد.

 شایتسگی و مهارت های خود را اینگونه راجستر میکنید
( و یک کود نمبر دارید. کود را DUFف )برای راجستر شدن شما نیاز به شمارٔه دو

از یکی از کارمندان کمپ بدست آورده میتوانید. شما همچنان به یک تیلفون هوشنمد 
)تیلفون سمارت(، کمپیوتر تخته یی )تابلیت( و یا کمپیوتری که به انترنت دست رسی 

کمپیوتر  داشته باشد، نیاز دارید. در صورتیکه تیلفون هوشنمد، کمپوتر تخته یی و یا
 عادی نداشته باشید، برای راجستر کردن با کارمندان کمپ تماس بگیرید.

 دقیقه طول میکشد ۰۳راجستر در حدود 
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حقوق شما حقوق شما
شما حق دارید که به 

اطالعات راجستر شده 
شما . دسترسی داشته باشید

میتوانید برای اصالح 
اطالعاتیکه اشتباه است با 
ریاست ادغام در جامعه و 
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شما میتوانید برای . شما حق دارید که به اطالعات راجستر شده دسترسی داشته باشید
به ایمیل  (IMDi)اصالح اطالعاتیکه اشتباه است، با ریاست ادغام در جامعه و تنوع 
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 راهنمایی مناسب فراهم سازد.تا برای شما 
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 عادی نداشته باشید، برای راجستر کردن با کارمندان کمپ تماس بگیرید.

 دقیقه طول میکشد ۰۳راجستر در حدود 

 چرا باید شایستگی ها و مهارت های خود را راجستر کنید؟ 
در ناروی شماری زیاد دوایر دولتی وجود دارد که وظیفه آنها رهنمایی در بارٔه 

آموزش، تحصیل و یا کار میباشد. آنها نیاز به معلومات )اطالعات( در مورد 
های شما دارد تا بتوانند شما را در صورت بدست آوردن اجازٔه شایتسگی ومهارت 

 اقامت در ناروی رهنمایی نماید.

 در زمان راجستر از شما در این موارد پرسش خواهد شد
 زبانهای که شما به آنها تسلط دارید

 مکتب
 تجربٔه کاری

 فعالیت هایکه شما انجام میدادید
 عالیق شما

 د تحصیل و کارخواسته های شما در مور
با وجود اینکه شما به مکتب نرفته و کار نکرده باشید، مهم است که خود را راجستر 
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post@imdi.no:   آدرس ذیل به تماس شوید

شایتسگی و مهارت های 
خود را اینگونه راجستر 

شایتسگی و مهارت های خود را اینگونه راجستر میکنید
داخل شدن . (۱)اول 

(ورود)
(ورود)داخل شدن . (۱)اول 

حزف حذف
راجستر شدن . (۲)دوم 

اینگونه به نظر میرسد
راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد. (۲)دوم 

به سواالت . (۳)سوم 
اینگونه پاسخ داده میشود

به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود. (۳)سوم 
داداه داده

راجستر کردن . (۴)چهارم 
را به زبان دیگری مشاهده 

راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید. (۴)چهارم 
وقفه در راجستر. (۵)پنجم  وقفه در راجستر. (۵)پنجم 
خالصه. (۶)ششم  خالصه. (۶)ششم 
راجستر را . (۷)هفتم 

تکمیل نمایید
راجستر را تکمیل نمایید. (۷)هفتم 

تغیرات . (۸)هشتم 
بعد از تکمیل  (اصالحات)

بعد از تکمیل راجستر (اصالحات)تغیرات . (۸)هشتم 
اگر شما میخواهید که بعد 
از تکمیل راجستر چیزی 
را تغیر دهید، باید فورمه 

اگر شما میخواهید که بعد از تکمیل راجستر چیزی را تغیر دهید، فورمه را باید 
.دوباره خانه پری کنید

چرا باید شایستگی ها و 
مهارت های خود را 

چرا باید شایستگی ها و مهارت های خود را راجستر کنید؟
با وجود اینکه شما به مکتب نرفته و کار نکرده باشید، با وجود اینکه شما به مکتب نرفته اید و کار نکرده باشید،

فواید راجستر کردن فواید راجستر کردن
راهنمایی بهتر در مورد 

کار و فعالیت ها در ناروی
راهنمایی بهتر در مورد کار و فعالیت ها در ناروی

حقوق شما حقوق شما
شما حق دارید که به 

اطالعات راجستر شده 
شما . دسترسی داشته باشید

میتوانید برای اصالح 
اطالعاتیکه اشتباه است با 
ریاست ادغام در جامعه و 
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 چرا باید شایستگی ها و مهارت های خود را راجستر کنید؟ 
در ناروی شماری زیاد دوایر دولتی وجود دارد که وظیفه آنها رهنمایی در بارٔه 

آموزش، تحصیل و یا کار میباشد. آنها نیاز به معلومات )اطالعات( در مورد 
های شما دارد تا بتوانند شما را در صورت بدست آوردن اجازٔه شایتسگی ومهارت 

 اقامت در ناروی رهنمایی نماید.

 در زمان راجستر از شما در این موارد پرسش خواهد شد
 زبانهای که شما به آنها تسلط دارید

 مکتب
 تجربٔه کاری

 فعالیت هایکه شما انجام میدادید
 عالیق شما

 د تحصیل و کارخواسته های شما در مور
با وجود اینکه شما به مکتب نرفته و کار نکرده باشید، مهم است که خود را راجستر 

کنید. کسانیکه شما را  راهنمایی خواهد کرد باید بدانند که چه چیز را دوست دارید 
 تا بتوانند شما را در طرح یک پالن برای آموزش، تحصیل و کار کمک کند.

 فواید راجستر کردن
 پیشنهاد بهتر آموزش و تحصیل

اطالعات راجستر شده برای پیشنهاد بهتر آموزش و تحصیل برای شما به کار برده 
میشود. در صورتیکه قبآل تحصیل کرده باشید، میتوانید برای پذیرفتن آن درخواست 

 نمایید تا در ناروی از تحصیل خود استفاده نمایید.

 ت ها در نارویراهنمایی بهتر در مورد کار و فعالی
اطالعات در مورد تجریه کاری شما، فعالیت های را که شما دوست دارید و  آنچه 

را که شما میخواهید انجام دهید، برای کسانیکه شما را  در مورد کار و فعالیت های 
دیگر راهنمایی خواهد کرد، مهم میباشد. آنها میتوانند از این اطالعات استفاده نماید 

 راهنمایی مناسب فراهم سازد.تا برای شما 

 حقوق شما 
شما حق دارید که به اطالعات راجستر شده دسترسی داشته باشید. شما میتوانید برای 

( به ایمیل IMDiاصالح اطالعاتیکه اشتباه است با ریاست ادغام در جامعه و تنوع )
 post@imdi.noآدرس ذیل به تماس شوید: 

اطالعات به جز کسانیکه شما را در زمینٔه آموزش، تحصیل و کار راهنمایی میکنند، 
با دیگران شریک نمیشود و در بررسی درخواست پناهندگی شما نیز از آن استفاده 

 نخواهد شد.

 شایتسگی و مهارت های خود را اینگونه راجستر میکنید
( و یک کود نمبر دارید. کود را DUFف )برای راجستر شدن شما نیاز به شمارٔه دو

از یکی از کارمندان کمپ بدست آورده میتوانید. شما همچنان به یک تیلفون هوشنمد 
)تیلفون سمارت(، کمپیوتر تخته یی )تابلیت( و یا کمپیوتری که به انترنت دست رسی 

کمپیوتر  داشته باشد، نیاز دارید. در صورتیکه تیلفون هوشنمد، کمپوتر تخته یی و یا
 عادی نداشته باشید، برای راجستر کردن با کارمندان کمپ تماس بگیرید.

 دقیقه طول میکشد ۰۳راجستر در حدود 
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 داخل شدن )ورود((. ۱اول )
 داخل شوید  cv.imdinett.noبه ویب سایت 

 لسانی را که میخواهید با آن پاسخ بدهید، انتخاب کنید
شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 

 اتومات ثبت )ذخیره( میشود.

 راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید(. ۴چهارم )

چرا باید شایستگی ها و 
مهارت های خود را 

چرا باید شایستگی ها و مهارت های خود را راجستر کنید؟
با وجود اینکه شما به مکتب نرفته و کار نکرده باشید، با وجود اینکه شما به مکتب نرفته اید و کار نکرده باشید،

فواید راجستر کردن فواید راجستر کردن
راهنمایی بهتر در مورد 

کار و فعالیت ها در ناروی
راهنمایی بهتر در مورد کار و فعالیت ها در ناروی

حقوق شما حقوق شما
شما حق دارید که به 

اطالعات راجستر شده 
شما . دسترسی داشته باشید

میتوانید برای اصالح 
اطالعاتیکه اشتباه است با 
ریاست ادغام در جامعه و 

به ایمیل  (IMDi)تنوع 
:  آدرس ذیل به تماس شوید

                                   
   post@imdi.no

شما میتوانید برای . شما حق دارید که به اطالعات راجستر شده دسترسی داشته باشید
به ایمیل  (IMDi)اصالح اطالعاتیکه اشتباه است، با ریاست ادغام در جامعه و تنوع 

post@imdi.no:   آدرس ذیل به تماس شوید

شایتسگی و مهارت های 
خود را اینگونه راجستر 

شایتسگی و مهارت های خود را اینگونه راجستر میکنید
داخل شدن . (۱)اول 

(ورود)
(ورود)داخل شدن . (۱)اول 

حزف حذف
راجستر شدن . (۲)دوم 

اینگونه به نظر میرسد
راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد. (۲)دوم 

به سواالت . (۳)سوم 
اینگونه پاسخ داده میشود

به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود. (۳)سوم 
داداه داده

راجستر کردن . (۴)چهارم 
را به زبان دیگری مشاهده 

راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید. (۴)چهارم 
وقفه در راجستر. (۵)پنجم  وقفه در راجستر. (۵)پنجم 
خالصه. (۶)ششم  خالصه. (۶)ششم 
راجستر را . (۷)هفتم 

تکمیل نمایید
راجستر را تکمیل نمایید. (۷)هفتم 

تغیرات . (۸)هشتم 
بعد از تکمیل  (اصالحات)

بعد از تکمیل راجستر (اصالحات)تغیرات . (۸)هشتم 
اگر شما میخواهید که بعد 
از تکمیل راجستر چیزی 
را تغیر دهید، باید فورمه 

اگر شما میخواهید که بعد از تکمیل راجستر چیزی را تغیر دهید، فورمه را باید 
.دوباره خانه پری کنید

چرا باید شایستگی ها و 
مهارت های خود را 

چرا باید شایستگی ها و مهارت های خود را راجستر کنید؟
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.دوباره خانه پری کنید



 داخل شدن )ورود((. ۱اول )
 داخل شوید  cv.imdinett.noبه ویب سایت 

 لسانی را که میخواهید با آن پاسخ بدهید، انتخاب کنید
شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 

 اتومات ثبت )ذخیره( میشود.

 راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید(. ۴چهارم )

 داخل شدن )ورود((. ۱اول )
 داخل شوید  cv.imdinett.noبه ویب سایت 

 لسانی را که میخواهید با آن پاسخ بدهید، انتخاب کنید
شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 

 اتومات ثبت )ذخیره( میشود.

 راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید(. ۴چهارم )

 داخل شدن )ورود((. ۱اول )
 داخل شوید  cv.imdinett.noبه ویب سایت 

 لسانی را که میخواهید با آن پاسخ بدهید، انتخاب کنید
شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 

 اتومات ثبت )ذخیره( میشود.
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 داخل شوید  cv.imdinett.noبه ویب سایت 

 لسانی را که میخواهید با آن پاسخ بدهید، انتخاب کنید
شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 
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(ورود)
(ورود)داخل شدن . (۱)اول 

حزف حذف
راجستر شدن . (۲)دوم 

اینگونه به نظر میرسد
راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد. (۲)دوم 

به سواالت . (۳)سوم 
اینگونه پاسخ داده میشود
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وقفه در راجستر. (۵)پنجم  وقفه در راجستر. (۵)پنجم 
خالصه. (۶)ششم  خالصه. (۶)ششم 
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 لسانی را که میخواهید با آن پاسخ بدهید، انتخاب کنید
شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
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شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
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( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 
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 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 
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زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 
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شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 

 اتومات ثبت )ذخیره( میشود.

 راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید(. ۴چهارم )

 داخل شدن )ورود((. ۱اول )
 داخل شوید  cv.imdinett.noبه ویب سایت 

 لسانی را که میخواهید با آن پاسخ بدهید، انتخاب کنید
شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 

 اتومات ثبت )ذخیره( میشود.

 راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید(. ۴چهارم )

چرا باید شایستگی ها و 
مهارت های خود را 

چرا باید شایستگی ها و مهارت های خود را راجستر کنید؟
با وجود اینکه شما به مکتب نرفته و کار نکرده باشید، با وجود اینکه شما به مکتب نرفته اید و کار نکرده باشید،

فواید راجستر کردن فواید راجستر کردن
راهنمایی بهتر در مورد 

کار و فعالیت ها در ناروی
راهنمایی بهتر در مورد کار و فعالیت ها در ناروی

حقوق شما حقوق شما
شما حق دارید که به 

اطالعات راجستر شده 
شما . دسترسی داشته باشید

میتوانید برای اصالح 
اطالعاتیکه اشتباه است با 
ریاست ادغام در جامعه و 

به ایمیل  (IMDi)تنوع 
:  آدرس ذیل به تماس شوید

                                   
   post@imdi.no

شما میتوانید برای . شما حق دارید که به اطالعات راجستر شده دسترسی داشته باشید
به ایمیل  (IMDi)اصالح اطالعاتیکه اشتباه است، با ریاست ادغام در جامعه و تنوع 

post@imdi.no:   آدرس ذیل به تماس شوید

شایتسگی و مهارت های 
خود را اینگونه راجستر 

شایتسگی و مهارت های خود را اینگونه راجستر میکنید
داخل شدن . (۱)اول 

(ورود)
(ورود)داخل شدن . (۱)اول 

حزف حذف
راجستر شدن . (۲)دوم 

اینگونه به نظر میرسد
راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد. (۲)دوم 

به سواالت . (۳)سوم 
اینگونه پاسخ داده میشود

به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود. (۳)سوم 
داداه داده

راجستر کردن . (۴)چهارم 
را به زبان دیگری مشاهده 

راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید. (۴)چهارم 
وقفه در راجستر. (۵)پنجم  وقفه در راجستر. (۵)پنجم 
خالصه. (۶)ششم  خالصه. (۶)ششم 
راجستر را . (۷)هفتم 

تکمیل نمایید
راجستر را تکمیل نمایید. (۷)هفتم 

تغیرات . (۸)هشتم 
بعد از تکمیل  (اصالحات)

بعد از تکمیل راجستر (اصالحات)تغیرات . (۸)هشتم 
اگر شما میخواهید که بعد 
از تکمیل راجستر چیزی 
را تغیر دهید، باید فورمه 

اگر شما میخواهید که بعد از تکمیل راجستر چیزی را تغیر دهید، فورمه را باید 
.دوباره خانه پری کنید

چرا باید شایستگی ها و 
مهارت های خود را 

چرا باید شایستگی ها و مهارت های خود را راجستر کنید؟
با وجود اینکه شما به مکتب نرفته و کار نکرده باشید، با وجود اینکه شما به مکتب نرفته اید و کار نکرده باشید،

فواید راجستر کردن فواید راجستر کردن
راهنمایی بهتر در مورد 

کار و فعالیت ها در ناروی
راهنمایی بهتر در مورد کار و فعالیت ها در ناروی

حقوق شما حقوق شما
شما حق دارید که به 

اطالعات راجستر شده 
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میتوانید برای اصالح 
اطالعاتیکه اشتباه است با 
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به سواالت . (۳)سوم 
اینگونه پاسخ داده میشود

به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود. (۳)سوم 
داداه داده

راجستر کردن . (۴)چهارم 
را به زبان دیگری مشاهده 

راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید. (۴)چهارم 
وقفه در راجستر. (۵)پنجم  وقفه در راجستر. (۵)پنجم 
خالصه. (۶)ششم  خالصه. (۶)ششم 
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بعد از تکمیل راجستر (اصالحات)تغیرات . (۸)هشتم 
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اگر شما میخواهید که بعد از تکمیل راجستر چیزی را تغیر دهید، فورمه را باید 
.دوباره خانه پری کنید



 داخل شدن )ورود((. ۱اول )
 داخل شوید  cv.imdinett.noبه ویب سایت 

 لسانی را که میخواهید با آن پاسخ بدهید، انتخاب کنید
شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 

 اتومات ثبت )ذخیره( میشود.

 راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید(. ۴چهارم )

 داخل شدن )ورود((. ۱اول )
 داخل شوید  cv.imdinett.noبه ویب سایت 

 لسانی را که میخواهید با آن پاسخ بدهید، انتخاب کنید
شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 

 اتومات ثبت )ذخیره( میشود.

 راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید(. ۴چهارم )

 داخل شدن )ورود((. ۱اول )
 داخل شوید  cv.imdinett.noبه ویب سایت 

 لسانی را که میخواهید با آن پاسخ بدهید، انتخاب کنید
شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 

 اتومات ثبت )ذخیره( میشود.

 راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید(. ۴چهارم )

 داخل شدن )ورود((. ۱اول )
 داخل شوید  cv.imdinett.noبه ویب سایت 

 لسانی را که میخواهید با آن پاسخ بدهید، انتخاب کنید
شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 

 اتومات ثبت )ذخیره( میشود.

 راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید(. ۴چهارم )



 داخل شدن )ورود((. ۱اول )
 داخل شوید  cv.imdinett.noبه ویب سایت 

 لسانی را که میخواهید با آن پاسخ بدهید، انتخاب کنید
شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 

 اتومات ثبت )ذخیره( میشود.

 راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید(. ۴چهارم )

 داخل شدن )ورود((. ۱اول )
 داخل شوید  cv.imdinett.noبه ویب سایت 

 لسانی را که میخواهید با آن پاسخ بدهید، انتخاب کنید
شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 

 اتومات ثبت )ذخیره( میشود.

 راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید(. ۴چهارم )

 داخل شدن )ورود((. ۱اول )
 داخل شوید  cv.imdinett.noبه ویب سایت 

 لسانی را که میخواهید با آن پاسخ بدهید، انتخاب کنید
شما در مورد راجستر اطالعات حاصل میکنید. بعد از خواندن این معلومات حاال 
 را فشار دهید.« ادامه بدهید»دکمٔه 

وارد این فورمه »شمارٔه دوف و کود نمبر که دریافت کرده اید را بنویسید و دکمٔه 
 را فشار دهید.« شوید

( را خواهد بعد از وارد شدن )داخل شدن( شما یک موافقت نامه )فورمه رضایت
دید. این موافقت نامه در مورد چگونگی استفاده از اطالعات توضیحات میدهد، کدام 

اشخاص به این اطالعات دسترسی دارد و همچنان حقوق شما در مورد اصالح و 
حزف اطالعات. برای این که شما بتوانید خود را راجستر کنید، باید این شرایط را 

 بپذیرید. 

 مٔه سبز را فشار دهید.در صورت موافقت دک
 راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد(. ۲دوم )

 راجستر به هفت بخش تقسیم گردیده است:
بسیاری از گزینه های پاسخ ها عمومی میباشند. در برخی از پرسش ها ممکن نیست 

که شما گزینه پاسخ کامآل متناسب با تجارب خود را  دریافت کنید. آن گزینٔه پاسخ  
 تخاب کنید که برای شما مناسب باشد.را ان

 به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود(. ۰سوم )
در راجستر انواع مختلف سواالت وجود دارد. در بعضی جا ها فقط یک پاسخ و در 

 جا های دیگر میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید:

 انتخاب کنید.، میتوانید فقط یک پاسخ را  دایرهدر گزینه های پاسخ های با 

 ، میتوانید چندین پاسخ را انتخاب کنید. مربعدر گزینه های پاسخ های با 

در پاسخ های با صندوق های سفید باید برای بدست آوردن لست گزینٔه پاسخ ها 
 ویکتور )تیر( را فشار دهید.

دیدن همه گزینٔه های پاسخ، ویکتور ها را فشار دهید. پاسخ شما با فشار کردن برای 
 به آن انتخاب میشود.

زمانیکه شما به یک سوال پاسخ میدهید، سوال بعدی به طور اتوماتیک ظاهر خواهد 
 شد. سواالت بعدی میتواند مختلف باشند، این با  جوابات شما وابستگی دارد.

 این سمبول این است که، شما سوال را تا هنوز پاسخ نداده اید.معنی 
معنی این سمبول این است که، شما سعی کرده اید که جلو بروید، بدون این که به این 

 سوال پاسخ بدهید.
 معنی این سمبول این است که شما به سوال پاسخ داداه اید.

رای داخل شدن به بخش بعدی زمانیکه شما به همه سواالتی یک بخش پاسخ بدهید، ب
را فشار دهید. هنگامیکه شما ادامه میدهید، اطالعات به طور « ادامه بدهید»دکمٔه 

 اتومات ثبت )ذخیره( میشود.
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شما میتوانید یک ترجمٔه راجستر را دریافت کنید. ترجمه در پهلوی سواالت و پاسخ 
را « Translate form»های شما ظاهر میشود. برای انتخاب زبان ترجمه، دکمٔه 

را فشار « Hide translation»فشار  دهید. برای پنهان/مخفی کردن ترجمه، دکمٔه 
دهید. در صورتیکه برای راجستر از تیلفون هوشمند )سمارت( استفاده میکنید، 

 یوتر تخته یی ممکن است. ترجمه ممکن نیست. ترجمه فقط در کمپیوتر و کمپ

 وقفه در راجستر(. ۵پنجم )
شما میتوانید در جریان راجستر وقفه بگیرید، اما اگر خارج شوید، برای ادامٔه دادن 

 راجستر باید کود جدید دریافت کنید. 
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 راجستر را تکمیل نمایید(. ۷هفتم )
را فشار دهید. قبل از فشار دادن « تکمیل ثبت»وقتیکه راجستر به پایان رسید، دکمٔه 

 به دکمٔه مذکور راجستر شما تمام ناشده است.
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اگر شما میخواهید که بعد از تکمیل راجستر چیزی را تغیر دهید، باید فورمه را 

 دوباره خانه پری کنید.
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چرا باید شایستگی ها و 
مهارت های خود را 

چرا باید شایستگی ها و مهارت های خود را راجستر کنید؟
با وجود اینکه شما به مکتب نرفته و کار نکرده باشید، با وجود اینکه شما به مکتب نرفته اید و کار نکرده باشید،

فواید راجستر کردن فواید راجستر کردن
راهنمایی بهتر در مورد 

کار و فعالیت ها در ناروی
راهنمایی بهتر در مورد کار و فعالیت ها در ناروی

حقوق شما حقوق شما
شما حق دارید که به 

اطالعات راجستر شده 
شما . دسترسی داشته باشید

میتوانید برای اصالح 
اطالعاتیکه اشتباه است با 
ریاست ادغام در جامعه و 
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چرا باید شایستگی ها و 
مهارت های خود را 

چرا باید شایستگی ها و مهارت های خود را راجستر کنید؟
با وجود اینکه شما به مکتب نرفته و کار نکرده باشید، با وجود اینکه شما به مکتب نرفته اید و کار نکرده باشید،

فواید راجستر کردن فواید راجستر کردن
راهنمایی بهتر در مورد 

کار و فعالیت ها در ناروی
راهنمایی بهتر در مورد کار و فعالیت ها در ناروی

حقوق شما حقوق شما
شما حق دارید که به 

اطالعات راجستر شده 
شما . دسترسی داشته باشید

میتوانید برای اصالح 
اطالعاتیکه اشتباه است با 
ریاست ادغام در جامعه و 

به ایمیل  (IMDi)تنوع 
:  آدرس ذیل به تماس شوید

                                   
   post@imdi.no

شما میتوانید برای . شما حق دارید که به اطالعات راجستر شده دسترسی داشته باشید
به ایمیل  (IMDi)اصالح اطالعاتیکه اشتباه است، با ریاست ادغام در جامعه و تنوع 
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شایتسگی و مهارت های 
خود را اینگونه راجستر 

شایتسگی و مهارت های خود را اینگونه راجستر میکنید
داخل شدن . (۱)اول 

(ورود)
(ورود)داخل شدن . (۱)اول 

حزف حذف
راجستر شدن . (۲)دوم 

اینگونه به نظر میرسد
راجستر شدن اینگونه به نظر میرسد. (۲)دوم 

به سواالت . (۳)سوم 
اینگونه پاسخ داده میشود

به سواالت اینگونه پاسخ داده میشود. (۳)سوم 
داداه داده

راجستر کردن . (۴)چهارم 
را به زبان دیگری مشاهده 

راجستر کردن را به زبان دیگری مشاهده کنید. (۴)چهارم 
وقفه در راجستر. (۵)پنجم  وقفه در راجستر. (۵)پنجم 
خالصه. (۶)ششم  خالصه. (۶)ششم 
راجستر را . (۷)هفتم 

تکمیل نمایید
راجستر را تکمیل نمایید. (۷)هفتم 

تغیرات . (۸)هشتم 
بعد از تکمیل  (اصالحات)
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را تغیر دهید، باید فورمه 
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.دوباره خانه پری کنید
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