
 
 

 د ژبې د ځانګړې زده کړې په اړه معلومات 

 د ژبې ځانګړې زده کړه درې برخې لري: 

اضافي   د نارويژي ژبېله سويې سره سمه (: Særskilt norskopplæring. د نارويژي ژبې ځانګړې زده کړه )۱
  زده کړه

 کړه(: د زده کوونکي د مورنۍ ژبې زده Morsmålsopplæringې زده کړه )ب. د مورنۍ ژ۲

(: په ناروېژي او مورنۍ ژبه د  Tospråklig fagopplæringژبو د درسي مضمونونو زده کړه )  ه. په دو۳
 (رشتې اړوند مضمونونه و د ځانګړې تحصيليمضمونونو زده کړه )لکه ټولنيز او طبيعي علوم ا

( هغه زده کوونکي، چې مورنۍ ژبه يې له نارويژي 12-3 §د ښوونې او روزنې قانون له مخې، د ثانوني زده کړو )
چې په نارويژي ژبه کې   ي، تر هغې پورې د نارويژي ژبې د ځانګړې زده کړې حق لريواو سامي پرته نورې ژبې 

ياد زده  تعقيب کړي.  ادی درسونه او درسي نصابپه ښوونځې کې ع تر السه کړي او و وکړای شيپوره وړتيا  
تر السه ژبو زده کړه کوونکي  حق لري چې  د اړتيا په صورت کې په مورنۍ يا نارويژي ژبه او يا هم په دواړو 

 کړي. 

په ښوونځي کې  وکوالی شي چې زده کوونکو ته وړاندې کېږي پورېهر هغې تر ويژي ژبې ځانګړې زده کړه رد نا
د اړتيا . يړتعقيب ک )پروګرام فاګ( د ځانګړې تحصيلي رشتې اړوند مضمونونه او ياعادي درسونه او درسي نصاب  

د درسي   زده کړه او يا هم په مورنۍ او نارويژي ژبه د مورنۍ ژبې کوالی شي په صورت کې زده کوونکي
 .  کړيمضمونونو زده کړه تر السه 

کړي تر څو   ترالسهپه نارويژي ژبه کې په کافي اندازه وړتيا  يځانګړې زده کړې موخه دا ده چې زده کوونک  ژبې د د
په اړه معلومات را ټولېږي.  و. د درسونو په جريان کې د زده کوونک ړای شيپه ښوونځي کې عادي درسونه تعقيب ک

 . ده کړه يې پای ته رسېږينګړې ززده کړي، د ژبې ځا ژبه کله چې زده کوونکی په کافي اندازه نارويژي

؟ږيبه کېکوي، څه  سپارښتنهکله چې ښوونځی د ژبې د ځانګړې زده کړې   

هغو . ټولويکله چې زده کوونکي ثانوي زده کړې پېلوي، ښوونځی د ټولو زده کوونکو په هکله معلومات را •

 لري.  ژي ژبه کې ستونزې يزده کوونکو ته د ژبې د ځانګړې زده کړې سپارښتنه کېږي، چې په نارو

لل  يوې معلوماتي غونډې ته راب له خوا يښوونځهغه زده کوونکي چې په نارويژي ژبه کې ستونزې لري، د  •

  کېږي.

 ته يې استوي.  مور او پالرپرېکړه کوي او زده کوونکي او يا د زده کوونکي  یښوونځ •

 د پرېکړې په اړه شکايت کوالی شي. مور او پالرد زده کوونکي  •



 
 

ښوونځی د زده کړې په اوږدو کې د زده کوونکي په هکله معلومات راټولوي. که چيرې زده کوونکی په  •

 ويژي ژبې عادي نصاب به تعقيبوي.د نارنو نارويژي ژبه کې د قناعت وړ کچې ته رسيدلی وي، 

 

 د و ړانديز د منلو ګټې څه دي؟ زده کړې د نارويژي ژبې د ځانګړې

 

 تر السه کوئ زده کړه له خپلې سويې سره سمه تاسو په نارويژي ژبه کې اضافي او •

وړتيا  تاسو د ثانوي زده کړو په مضمونونو کې د بريالتوب چانس لرئ او په دې توګه د لوړو زده کړو  •

(studiekompetanse )سسو کې شاملېدالی شئاو د لوړو زده کړو په موئ تر السه کو. 

 تاسو اړتيا نلرئ چې په نينوشک ژبه کې آزموينه ورکړئ. •

 کاله تيری کړئ.  ۵کوالی شئ په ثانوي زده کړو  که اړتيا وي، •

ناروې کې اوسېدلي  چې لنډ وخت په  نصاب له مخې آزموينه ورکړئ د هغو کسانو د تعليميتاسو کوالی شئ  •

 تعقيب کړئ. ستاسو له سويې سره سم درسي پالناو يا هم په نارويژي ژبه کې  دي

 ! يادونه

زده کړې وړانديز وکړي، خورا مهمه ده چې تاسو دا  اضافي د  ه کېنارويژي ژب په که چيرې ښوونځی تاسو ته

 وړانديز ومنئ. 


