معلومات برای شرکت کنندگان در بارهء اجرای امتحان نارویجی و جامعه شناسی
حضور :شما باید در وقت مناسب برای امتحان حاضر شوید .شرکت کنندگانیکه دیر میآیند از ورود به امتحان ممانعت میشوند.
برای معلومات دربارهء زمان ومکان حضور به نامهء ارسال شده از طرف مکتب مراجعه کنید.
اسناد هویت  :شما باید سند هویت با اعتبار خود را نشان دهید و زیر لست اشتراک کنندگان ,زمانیکه در محل امتحان وارد
میشوید امضانمایید.
سند هویت مورد قبول عبارت از :
ـــ پاسپورت
ــــ الیسنس نارویجی
ـــ کارت بانک نارویجی با فوتو
ـــ کارت هویت پستی صادر شده بعد از تاریخ اول ۳۰۰۲
ـــ کارت هویت ملی صادرشده در داخل اتحادیه اروپا
ـــ پاسپورت برای مهاجرین و یا پاسپورت برای خارجیها
ـــ کارت اقامت برای خاریجی ها در ناروی
ـــ کارت پناهجویی بااسم ومعلومات در بارهء محل تولد
اســـــــــــــم :وقتیکه شما در لیست شرکت کنندگان امضامینمایید ,باید اسم  ,آدرس وتاریخ تولد خود را کنترول نمایید تا درست
نوشته شده باشد.
رسیـــد :اگر شما بل مصارف امتحان را توسط فاکتور پرداخت کرده اید ,باید رسیدش را که برای امتحان حضور میآبید نشان
بدهید.
اگر شما با کارت بانکی پرداخت نموده اید ,ضرورت برای نشان دادن رسید را ندارید.
وسایل کمکی :شما نمیتوانید از هیچ نوع وسایل کمکی در جریان امتحان استفاده نمایید وهمچنان شما از کمپیوتر شخصی تان
نمیتوانید استفاده کنید .
وسایل تحریر :شما نمیتوانید از وسایل تحریر شخصی خود استفاده نمایید ,اما اگر بخواهید پنسل و کاغذ برای شما داده میشود.
کاغذ را قبل از اینکه محل را ترک میکنید ,باید دوباره برگردانید.
تیلفون موبایل :شما باید تیلفون موبایل خود را کامال خاموش نموده و آنرا در جریان امتحان کنار بگذارید .شما نمیتوانید آنرا در
جیب و یا در کنار خود داشته باشید .اگر یکی از شرکت کنندگان با موبایلش در جریان امتحان گرفته میشود ,عمل وی به عنوان
نقل محسوب میگردد.
مریضی :اگر شما مریض میشوید ,باید تصدیق داکتر و یا رقعه مریضی خویش را تا هفت روز بعد از تاریخ امتحان به مکتب
تحویل نمایید .باز شما میتوانید خود را به یک امتحان رایگان ثبت نمایید.
نقـــل :نقل ویا تالش برای نقل منجر به این میشود که :
ـــ شما از محل امتحان اخراج گردید
ـــ برای شما پارچهء امتحان داده نمیشود
ـــ باید یک سال صبر نمایید تا بتوانید امتحان را دوباره بدهید(قرنتین).

ـــ شما باید مصارف امتحان را ,زمانیکه بار دیگر امتحان میدهید ,بپردازید.
ـــ تصدیق و یا نتیجه امتحان :مکتب تصدیق امتحان را به آدرسی که در لیست اشتراک کنندگان موجود است  ,میفرستد.
درصورت عوض شدن آدرس شما باید به مکتب اطالع دهید.
حق شکایت
شکایت باالی نتیجه :شما حق شکایت را باالی نتیجهء امتحان تحریری را دارید .مهلت شکایت سه هفته بعد از اعالم نتایج میباشد.
شکایت باالی اشتباهات در تنطیم وترتیب امتحان :شما میتوایند باالی اشتباهات رسمی در زمان دادن امتحان جامعه شناسی ,
امتحان تقریری نارویجی و امتحان فهم و درک در خواندن و نوشتن زبان نارویجی ,شکایت نمـــایید .حق شکایت مدت سه هفته
بعد از انجام امتحان میباشد.
جهت دریافت معلومات در بارهء حق شکایت به سایت های زیر مراجعه نمایید:
 www.samfunnskunnskapsprøven.noو www.norskprøven.no
شما قبل از آغاز امتحان فرصت برای سوال کردن را دارید

