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البلدیة هي الجهة املسؤولة عن الربنامج التمهیدي الذي 

یتکون من تعلیم اللغة الرنویجیة و الدراس��ات اإلجتامعیة 

ومن ثم اإلنتقال الی مرحل��ة التحصیل العلمي أو العمل. 

س��یأخذ الربنامج دواما کامال، وس��تطبق فیه  الی حد بعید 

القواع��د املنظم��ة لحیاة العمل. س��تحصل عل��ی معونة 

الربنامج التمهیدي التي تخضع للرضیبة. کام س��یتم خصم 

ج��زء من املعونة يف حال تغیب��ك عن الربنامج بدون عذر. 

یمکن��ك إذا أردت أن تعمل خارج أوق��ات دوام الربنامج، 

دون أن ی��ؤدي ذل��ك الی خص��م مبالغ م��ن املعونة التي 

تحصل علیها. لقد حصل العدید من الذین أکملوا الربنامج 

علی عمل أو بدأوا مبتابعة تحصیلهم العلمي. فرتة الربنامج 

هي لغایة سنتین، ولکن هناك إمکانیة لتمدیدها لتصل الی 

3 سنوات يف بعض الحاالت خاصة. 

القاعدة األساسية يف القانون الخاص بالربنامج 

التمهیدي هي أن هذا الربنامج التمهیدي 

مخصص لألشخاص الذین یتمتعون بصفة 

الجئ وترتاوح أعامرهم بین 18 و 55 سنة. 

باإلضافة الی هذا یجب أن یکون هؤالء 

األشخاص من بین الذین إستقروا يف إحدی البلدیات 

مبوجب إتفاقیة بین مدیریة اإلدماج والتعددیة 

IMDI والبلدیة املعنیة. کام قد یشمل الربنامج 

مجموعات أخری من الناس. إذا کنت غیر متأکد من 

حقوقك فبإمکان البلدیة أن تقدم مزیدا من املعلومات 

عنها. مالحظة: ستفقد حقوقك يف الربنامج التمهیدي 

واملساعدة اإلجتامعیة علی حد سواء يف حال إنتقلت 

الی بلدیة أخری قبل إمتامك الربنامج التمهیدي. 

اإلستقرار يف البلدیة – لك الحق يف 
وعلیك واجب إنجاز الربنامج التمهیدي
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ه��ل تعرف ماذا تح��ب أن تعمل يف املس��تقبل؟ أم أنك 

تری��د أن تع��رف أکرث ع��ن اإلمکانی��ات املتاح��ة لك يف 

الرنویج؟. وعند قدومك الی الرنویج، فإنه  من غیر املؤکد 

أن��ك س��تعمل يف نفس املج��ال الذي کن��ت تعمل فیه  يف 

بالدك. سیس��اعدك الربنامج التمهیدي علی إجراء مس��ح 

ملؤهالت��ك وخططك املهنی��ة، بحیث توج��ه  خطاك نحو 

مس��ار عمل أو دراس��ة مناس��بة لك. هذا اليشء یمکنك 

القیام به  بالتحاور مع مرش��دك أو مع مستش��ار الربنامج 

التمهی��دي. 

من املهم أن تحتفظ بکل الوثائق 

املتعلقة بخربة العمل والتحصیل 

العلمي التي حصلت علیها سواء يف 

بلدك أو يف الرنویج. یجب علیك أن  تقدم 

هذه  الوثائق وسیرتك الذاتیة عندما تقدم 

طلباتك للحصول علی عمل. 

إجراء مسح
للمؤهالت
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ه��ل ترغب يف إس��تخدام مؤهالتك الت��ي حصلت علیها 

م��ن بالدك أم أن��ك ترید أن تراهن عل��ی تحصیل علمي 

جدید؟ بغض النظر عام س��تختاره  فإنه  سیتوجب علیك أن 

تضع لنفسك خطة فردیة ذاتیة. تعطي الخطة الفردیة التي 

هي جزء من الربنامج التمهیدي، وصفا إلحتیاجاتك التعلیمیة 

وما هي اإلجراءات أو النش��اطات التي تحتاج إلی تنفیذها 

کي تص��ل الی مبتغ��اك. س��یعین لك مستش��ار من خالل 

الربنامج التمهیدي یس��اعدك علی وضع خطتك الذاتیة. من 

بین جملة أمور، س��یقوم املستش��ار بتنس��یق اإلجراءات أو 

الخدمات التي تحتاجها من قبل الجهات الفاعلة املختلفة يف 

مجاالت العمل واملدرسة والخدمات العامة

یجب علیك أنت بالذات أن تحدد 

ما هو الهدف من تحصیلك العلمي 

أو خیارك املهني، ویجب علیك 

أن تستخدم خرباتك ومؤهالتك من أجل 

الوصول الی أهدافك. أنت والبلدیة معا 

ستقومان بوضع خطة فردیة لك لکي تتمکن 

علی إثرها من اإلنطالق نحو أهدافك. إن 

تنفیذ الخطة الفردیة متوقف بدرجة أساسیة 

علی جهودك الشخصیة.  

الخطة الفردیة
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إن املعارف األکرث أهمیة التي تحتاجها من أجل أن تعیش حیاة 

جی��دة يف الرنویج هي تعلم اللغة الرنویجیة وإکتس��اب املعرفة 

ح��ول طریقة عمل املجتم��ع الرنویجي. تع��رض البلدیة علیك 

إمکانی��ة اإللتحاق بدورة تعلم اللغ��ة الرنویجیة وبضعة حصص 

دراس��یة بلغة تفهمها تتعلم فیها عن املجتمع الرنویجي. یفرض 

علیك القانون أن تکمل حص��ص تعلم اللغة الرنویجیة وحصص 

الدراس��ات اإلجتامعیة املق��ررة أو أن تخضع إلمتحان یبین أنك 

تجید اللغة الرنویجیة مبس��توی مقبول. ستقوم البلدیة بإخبارك 

ع��ن مس��توی التعلیم ال��ذي لدی��ك الحق فيه  وعلی��ك واجبك 

تحصیله  وفقا للقانون. 

یطالب عدد کبیر من أماکن العمل أن 

یتقن العاملون لدیها اللغة الرنویجیة، 

وقد یختلف مستوی إجادة اللغة الذي 

تطالب به  أماکن العمل هذه  من مکان الی آخر. 

یمکنك أن تخضع إلختبار یبین مستواك يف اللغة 

الرنویجیة. یتم تنظیم إختبارات اللغة الرنویجیة 

علی املستوی الوطني عدة مرات يف السنة. 

ستقوم البلدیة بإعطائك التفاصیل حول هذه  

اإلختبارات. 

تعلیم اللغة الرنویجیة والدراسات 
اإلجتامعیة

هل ترغبون يف تعلم اللغة 

الرنویجیة؟

Evet!

نعم !

Yey!

Ba´leh! 
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إن مامرس��ة اللغة يف مکان العمل غالبا ما تکون مفتاحا 

لتعلم اللغة الرنویجیة بش��کل جید. إن البلدیات مسؤولة 

ع��ن توفی��ر أماکن ملامرس��ة اللغ��ة کجزء م��ن الربنامج 

التمهیدي. هذا من ش��أنه  أن  یتیح أمامك فرصة التعرف 

علی األش��خاص وحیاة العمل يف بلدیتك الجدیدة. لیست 

کل أنواع العمل هي أماکن مناس��بة ملامرسة اللغة بشکل 

عميل عندما یکون اله��دف هو التحدث باللغة الرنویجیة 

بأک��رب  قدر ممک��ن. ینبغي علیك أن تتح��دث مع معلم 

اللغة أو مستش��ار الربنامج التمهیدي لکي یعرثوا لك علی 

املکان األنس��ب ملامرس��ة اللغة. لیس م��ن الرضوري أن 

یک��ون مکان مامرس��ة اللغة ضمن حق��ل عمل ترغب يف 

مزاولته  يف املس��تقبل. 

إن مامرسة اللغة بشکل عميل هي جزء 

من تعلیم اللغة. ستساعدك مامرسة 

اللغة يف مکان عمل ما علی تعلم اللغة 

الرنویجیة بشکل أرسع، والبلدیة هي الجهة 

املسؤولة عن إیجاد أماکن مامرسة اللغة. لدی 

البلدیات املختلفة أنظمة مختلفة، ولذلك ینبغي 

علیك أن تستفرس عن العروض التي تقدمها 

بلدیتك يف هذا املجال. 

مامرسة اللغة بشکل 
عميل
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العملیة معناها  هل تعلم ما هي الخربة العملیة؟ الخربة 

أن تتدرب عل��ی تأدیة عمل ما من أجل تعزیز إمکانیاتك 

للحص��ول علی عمل أو البدء بالتحصیل العلمي. يف أغلب 

األحی��ان تحصل عل��ی هذا العرض مع مش��ارفة الربنامج 

التمهیدي علی نهایته . الخ��ربة العملیة هي إجراء یمکن 

ترتیب��ه  ع��رب کل م��ن البلدی��ة ودائ��رة العم��ل والرفاه 

العرض من  یأتیك  اإلجتامعي الرنویجی��ة NAV. عندما 

خالل دائرة NAV، یجب أن تکون مس��جال کطالب عمل 

 NAV �لدی ه��ذه  الدائرة کي تحصل علیه . کام یمکن ل

أن تعطیك اإلرش��ادات واملعلومات حول برامج التشغیل 

)تدابی��ر س��وق العم��ل( الحکومیة املختلفة. تس��تند 
ع��روض الخربة العملی��ة علی املؤهالت الت��ي تتمتع بها 

وس��تکون مرتبطة بخطتك الفردی��ة. الخربة العملیة هي 

فرصة لتعلم مهنة ما، و لیس��ت “فرتة تجریبیة” تس��بق 

الحص��ول عل��ی عم��ل دائ��م.  

تتم مزاولة الخربة العملیة يف مکان 

عمل عادي تابع إما للقطاع الخاص 

أو القطاع العام. إذا کانت لدیك 

إحتیاجات خاصة تتطلب إتخاذ تدابیر 

خاصة يف مکان العمل، فإنه  من 

املمکن تنفیذ التدریب العميل ضمن بیئة 

عمل مناسبة. حافظ جیدا علی کل الوثائق 

التي تحصل علیها، فهي مهمة بشکل خاص 

عند تقدیمك طلبات عمل.

الخربة العملیة
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ماذا یمکنك القیام به  لکي تس��اهم أن��ت أیضا يف الحیاة 

اإلجتامعیة حیث تس��کن؟ لقد حص��ل العدید من الناس 

الذین شارکوا يف النشاطات اإلجتامعیة املختلفة کالجمعیات 

األهلیة والف��رق الریاضیة علی خربات جیدة. فقد تعرفوا 

عرب مشارکاتهم علی أشخاص مهمین یمکن اإلستفادة منهم 

الحقا. ک��ام یوجد يف معظم البلدی��ات مواطنون جدد قد 

أکملوا الربنامج التمهیدي للتو بإمکانهم أن یعطوك نصائح 

مفیدة. یمکنك أن تلتقي بهؤالء وبآخرین ممن یرغبون يف 

تعریفك علی الجوانب املتفرقة للبیئة اإلجتامعیة املحلیة، 

ع��رب دلی��ل الالج��ئ Flyktningguiden )منظمة 

الصلی��ب األحم��ر Røde Kors(. زر موقع االنرتنت  

م��ا  ل��رتی   www.frivillighetsportalen.no

إذا کان هن��اك يشء ما یناس��بك علی املوقع، أو تحدث مع 

مستشار الربنامج التمهیدي. 

الکثیر من الناس يف الرنویج هم أعضاء 

يف عدة منظامت أو فرق تطوعیة. إعرث 

علی يشء ما یثیر إهتاممك - شارك يف 

النشاطات التي تقام يف بیئتك املحلیة. 

النشاطات اإلجتامعیة
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یجب علیك أن تبحث عن العمل بنفس��ك. قد یستغرق 

ول��وج حیاة العمل الرنویجیة لش��خص ق��ادم حدیثا الی 

الب��الد وقتا طوی��ال. متکن العدی��د ممن أنه��وا الربنامج 

التمهی��دي من الحص��ول علی العمل فیام بع��د. بإمکان 

بلدیتك، بالتع��اون مع دائرة العم��ل والرفاه اإلجتامعي 

 IMDI والتعددیة اإلدماج  الرنویجیة NAV و مدیریة 

، أن تس��اعدك عل��ی تحقی��ق األه��داف الت��ي وضعتها 
لنفس��ك. ولکن العثور علی العمل هي من مس��ؤولیتك 

أنت. قد تضطر يف بعض األحیان الی القبول بعمل بدوام 

ج��زيئ أو عمل مؤقت لبضعة س��نین قب��ل أن تتمکن من 

الحص��ول عل��ی عم��ل دائ��م. 

غالبا ما یواجه  املرء تحدیات عدیدة قبل 

حصوله  علی العمل الذي یرغب فیه . 

إن کل خربات العمل التي إکتسبتها هي 

مهمة ومن شأنها أن تعزز مؤهالتك وفرصك 

املستقبلیة. 

العمل أو التحصیل العلمي الالحق 
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:IMDi Sør مدیریة اإلدماج والتعددیة يف جنوب الرنویج

املحافظات التي تتبع لها:

أغدر الرشقیة ، أغدر الغربیة، تلامرك

Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark

:IMDi Øst مدیریة اإلدماج والتعددیة يف رشق الرنویج

املحافظات التي تتبع لها:

اوسلو، اکرشهوس، فستفولد، استفولد

  Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold

مدیریة اإلدماج والتعددیة يف الوسط الرشقي من الرنویج

:IMDi Indre Øst
املحافظات التي تتبع لها:

هدمارك، اوبالند، بوسکرود

  Hedmark, Oppland, Buskerud

www.imdi.no  www.nav.no  www.nyinorge.no  www.norge.no  www.inytt.no 

:IMDi Nord مدیریة اإلدماج والتعددیة يف شامل الرنویج

املحافظات التي تتبع لها:

فینامرك، نوردالند، ترومس

 Finnmark, Nordland, Troms 

:IMDi Midt-Norge مدیریة اإلدماج والتعددیة يف وسط الرنویج

املحافظات التي تتبع لها:

تروندالغ الشاملیة، تروندالغ الجنوبیة، موره  ورومسدال

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, 
Møre og Romsdal
 
:IMDi Vest مدیریة اإلدماج والتعددیة يف غرب الرنویج

املحافظات التي تتبع لها:

سوغن وفیورانه ، روغاالند، هورداالند

Sogn og Fjordane, Rogaland, Hordaland  
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)IMDi( صادر عن: مدیریة اإلدماج والتعددیة

هاتف: 00 88 16 24
post@imdi.no :برید الکرتوين


