
Rêberiya pîşeyî - xizmeteke ku ji te re tê pêşkêşkirin
Rêberiya pîşeyî liber te hesanîtir dike tu hilbijartinên baş derbara xwendin 
û kar de bikî. Ew derbasbûna nava jiyan û bazara kar liber te hesanîtir 
dike. Tu dikarî digel rêberekî pîşeyîy kuhne derbara xwestekên xwe û 
imkanên xwendinê û kar de li Norwêc biaxivî. 

KURMANJI



Rêberiya pîşeyî çiye?
Weku nimûne,  heye ku rêberiya pîşeyî derbara çawayiya bikaranîna 
xwendinê û xibreta kar ya ji welatê te de be, yan jî derbara ka tê çawa 
bikaribî dest bi xwendinê bikî li Norwêc. 

Rêberiya pîşeyî wê piştî qeydkirina şiyanan (mu’ehelatan) di malpera 
cv.imdinett.no de destpêbike. Rêberê pîşeyî wê van zanyariyan 
bikarbîne da ku xwe ji civîna bi te re amade bike. 

Rêberên pîşeyî kîne?
Rêberên pîşeyî kesên kuhne ne ku pir liser xwendinê û pişeyan li 
Norwêc dizanin. Rêberên pîşeyî li navendeke rêberiya pîşeyî kar 
dikin - ew jî nivîsgeheke giştî ye ku belaş rêberiyê pêşkêşî her kesekî 
ku emrê wî ji 19 salan bêhtire dike.  

Qizincên te   
Bi beşdarbûnê di rêberiya pîşeyî de tê zanyariyan derbara xwendinê 
û jiyana kar de bistînî.

Rêberiya pîşeyî wê bê bikaranîn da ku baştrîn xizmet derbara fêrbûnê, 
xwendinê yan xibreta praktîkî li şaredariya ku tu lê dijî, ji te re were 
pêşkêşkirin. Eger xwendina te hebe, tu dikarî daxwaza naskirina 
xwendina xwe bikî da ku tu bikaribî wê li Norwêc bikarbînî. 



Tomarkirina zanyariyên ku di axiftina rêberiya pîşeyî 
de tên behskirin. 
Piştî  kirina axiftinê digel rêberê pîşeyî, wê rêber hin zanyariyên ku di 
axiftinê de hatibûn behskirin tomar bike. Ev jî da ku kesên din ku tê 
pişt re rastî wan bê li şaredariyê û Fermangeha kar û xweşhaliya civakî 
(NAV) bikaribin xwe ji axiftina bi te re amade bikin. Rêberê pîşeyî wê 
tenê wan zanyariyan tomar bike ku derbara van babetan in: 

 • Xibreta te di warê xwendinê û kar de
 • Şiyan û mijûliyên te
 • Xwestekên te derbara xwendinê û kar de li Norwêc
 • Giringiya daxwazkirina naskirina xwendina te
 • Tiştên din ku heye têkildar bin bi xwendina paşwext re

Mafên te
Tu dikarî wan zanyariyan ku têne tomarkirin bizanî. Tu dikarî daxwaza 
rastkirina zanyariyên şaş bikî bi rêya serîlêdana Rêveberiya integrasyonê 
û pirrengiyê (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) liser navnîşana 
posta elektronî: post@imdi.no

Zanyarî wê digel tu kesan neyên parvekirin ji xeynî wan kesên ku 
rêberiya te dikin derbara fêrbûnê, xwendinê û jiyana kar de. 
Zanyarî nayên bikaranîn di lênêrîna daxwaza te a penaberiyê de.



Vexwendin bo axiftina rêberiya pîşeyî

Tu hatiyî vexwendin bo axiftina rêberiya pîşeyî.
Pir giring e ku tu pêşwext ji kesên berpirs re bêjî eger tu nikaribî werî. 

Dîrok……………………………………………………………………………………………………………………

Katjimêr…………………………………………………………………………………………

Cî………………………………………………………………………………………………

Eger tu nikaribî werî, ji kerema xwe kesên berpirs agadar bike

…………………………………………………………………………………………………

Tu bi xêr bî axiftina rêberiya pîşeyî!


