ሓብሬታ ነቶም ፈተና ኖርወጂያንን (norsk) ኣፍልጦ ሕብረተሰብን (samfunnskunskap) ዝወስደ ተሳተፍቲ።
ምምጻእ:

ኣብቲ ፈተና ብግዚኡ ክትርከቡ ኣለኩም። እቶም ዯንጉዮም ዝመጹ
ተሳተፍቲ ኣይክኣትዉን እዮም። ካብቲ ቤት ትምህርቲ ዝተሰዯዯልኩም
ሰዓቱን እቲ ግዜኡን ርኣዩ።

ሓበሬታ፡ እቲ

ወረቐት መንነት፣ ቅቡል ወረቐት መንነት ከተርእዩ ኣለኩም፡ ከምኡ’ውን ኣብቲ ፈተና
ዝወሃበሉ ኣዲራሽ ምስ
መጻኹም ኣብቲ መዝገብ ተሳተፍቲ ክትፍርሙ
ኣለኩም። እቲ ቅቡል ዝነ ወረቐት መንነት እዘን
ዝስዕባ ዘለዋ እየን፣:
 ፓስፖርት
 ናይ ኖርወይ ፍቓድ መዘወሪ መኪና
 ናይ ኖርወይ ናይ ባንክ ካርድ ስእሊ ዘለዎ
 ካብ ቤት ፖስታ ዝወሃብ ወረቐት መንነት፡ ድሕሪ 1.ሚያዝያ 2003 ዝተዋህበ
 ሃገራዊ ወረቐት መንነት ኣብ ውሽጢ ሕቡራት ኣውሮጳ ዝወጸ
 ንስዯተኛታትን ንወጻእተኛታትን ዝወሃብ ፓስፖርት
 ኣብ ኖርወይ ንስዯተኛታት ዝወሃብ ፍቓድ መንበሪ ካርድ
 መረጋገጺ ዑቕባ ሓታታይ ምዃንኩም፡ ክታምን ዕለተ ትውልድን ዝሕብር።
ስም፣

ኣብቲ መዝገብ ተሳተፍቲ ክትፍርሙ ከለኹም ስምኩም፡ ዕለት ልዯትኩምን
ኣድራሻኻትኩምን ብቕኑዕ ተጻሒፉ ምህላዉ ተቘጻጸሩ

ቅብሊት፣
ነቲ ንፈተና ዝኽፈል ብወረቐት ከፊልክምዎ እንተዯኣ ኯንኩም፡ ቅብሊት
ከተርእዩ
ኣለኩም። ብባንክ ካርድ ዝተኸፍለ እንተዯኣ ኯይኑ ግን ቅብሊት
ምርኣይ ኣየድልየኩምን እዩ።.
ሓገዝ፣

ኣብ ግዜ ፈተና ዝኾነ ነገር ሓገዝ ክትጥቀሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም።
ናትኩም ኮምፕዩተር’ውን ክትጥቀሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

መጸሓሓፊ፣
ናትኩም ዝነ መጸሓሓፊ ክትጥቀሙ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እንተዯኣ
ዯሊኹም
ርሳስስን ወረቐትን ክዕዯለኩም እዩ። እቲ ወረቓቕቲ ቅድሚ
ምውጻእኩም ከተረክብዎ ኣለኩም።
.
ሞባይል ተለፎን፣ ኣብ ግዜ ፈተና ተሌፎንኩም ከተጥፍእዎ ኣለኩም፡ ኣብ ጁባኹም ወይ
ምሳኻትኩም
ክኸውን የብሉን። ኣብቲ ግዜ ፈተና እንተዯኣ ሓዯ ሰብ ምስ
ሞባይሉ ተረኺቡ፡ ልክዕ ክቐድሕ ወይ
ከታልል ከምዝሃቀነ ይቑጸር።.
ሕማም፣ እንተዯኣ ሓሚምኩም፡ ካብ ሓኪም ከም ዝሓመምኩም ዝገልጽ ወረቐት
ክትሰድደ ወይ ከተረክቡ
ኣለኩም ወይ ካብቲ ፈተና ዝወዓለሉ ዕለት ኣብ
ውሽጢ 7 መዓልቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ወረቐት ሓኪም
ከተረክቡ ኣለኩም።
ካብኡ ንሓዱሽ ፈተና ብናጻ ከተመልክቱ ትኽእሉ።
ምትላል፣ ምትላል ወይ ንምትላል ምፍታን ሳዕቤኑ፣
 ካብቲ ኣዲራሽ ትስጐጉ
 ከም ዝተፈተንኩም ምስክር ወረቐት ኣይክወሃበኩምን እዩ
 ከም ብሓዱሽ ፈተና ንኽትወስደ ሓዯ ዓመት ክትጽበዩ ኣለኩም። (ውሸባ፡ karantene)
 ኣብቲ ከም ብሓዱሽ ፈተና ኣብ ትወስዯሉ እዋን ከኣ ከፊልኩም ኢኹም ትፍተኑ።
ምስክር ወረቐት፣ ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ተመዝጊብክሙሉ ዘለኩም ኣድራሻ ምስክር
ወረቐት ፈተና
ይስዯዯልኩም። ኣድራሻ እንተ ቀየርኩም’ውን ንቤት
ትምህርቲ ክትሕብሩ ኣለኩም።.
መሰል ይግባይ ምባል፣ ነቲ መልሲ ፈተና መሰል ይግባይ ምባል፣ ነቲ መልሲ ፈተና
ኖርወጂያን
(norsk) ይግባይ ክትብሉ መሰል ኣለኩም። ካብቲ መልሲ
ዝተወህበሉ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ
ሰሙን ይግባይ ክትብሉ ይግበእኩም።

ኣብቲ ኣፈጻጽማ ዝግበር ጌጋ ይግባይ ምባል፣ ኣብቲ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ (samfunnskunnskap)፣ ኣብቲ
ኖርወጂያን (norsk) ናይ ቃል ፈተና፡ ኣብቲ ብኸፊል ፈተና ኣንቢብካ ምርዲእን ሰሚዕካ ምርዲእ ዝግበር ጌጋ
ኣፈጽጽማ
ይግባይ ክትብሉ ትክእሉ ኢኹም። ኣብ www.norskprøven.no ን
www.samfunnskunnskapsprøven.no.

ኣቲኹም ብዛዕባ መሰል ይግባይ ምባል ሓበሬታ ክተንብቡ ትኻሉ ኢኹም።
ቅድሚ ፈተና ምጅማሩ ግብራዊ ዝኾነ ሕቶ ንኽትሓቱ ዕድል ኣለኩም።

