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Norsk bokmål Oversetting 
Karriereveiledning – et tilbud til deg تاسو ته یو وړاندیز- د مسلک او دندې الرښوونه
Karriereveiledning gjør det enklere for deg å ta gode valg 
som gjelder utdanning og jobb. 

ې د زړه کړې او  دندې  ې)د مسلک او دندې الرښوونه تاسو ته آسانوي چ 
په هکله ښه  (وظیف 

.انتخاب وکړئ
Det gjør det lettere å starte på veien mot arbeidslivet. ي .له دې رسه د کاري ژوند پر لور  تګ آسانېې ږ
Du får snakke med en profesjonell karriereveileder om dine 
ønsker og muligheter for utdanning og arbeid i Norge. 

ئ د یو مسلکي الرښوونکي  رسه په ناروې کې د زده کړې او کار د  (مشاور)تاسو کوالی ش 
ې اترې وکړئ .امکاناتو په هکله خېر

Hva er karriereveiledning? د مسلک او دندې  الرښوونه څه ش  دی؟
Målet er at du skal bli kjent med mulighetene dine i Norge. ئ ې تاسو په ناروې کې له خپلو امکاناتو رسه آشنا ش  .موخه دا ده، چ 
For eksempel kan veiledningen handle om hvordan du kan bruke
utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet ditt, eller hvordan 
du kan komme i gang med skole i Norge.

ې زده کړې او کاري 
ې تاسو له هغ  ې په توګه، کېدای شيالرښوونه په دې اړه وي، چ 

د بېلک 
ې په خپل هېواد کې مو تر السه کړې ده او یا څنګه  ، چ  ئ ې څخه څرنګه ګټه اخستالی ش  تجربر

ئ په ناروې کې ښوونځئ پېل کړئ
.کوالی ش 

Karriereveiledningen skal skje etter at du har registrert
 kompetansen din på nettstedet cv.imdinett.no. 

ې تاسو  خپله وړتیا په الندې  ي، چ  ې وروسته وړاندې کېې ږ
د مسلک او دندې الرښوونه له هغ 

نت پاڼه کې راجسېر کړئ :                                                                                         انېر
  

Karriereveilederen vil bruke denne informasjonen til å forberede 
seg til møtet med deg. 

ې  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
به له دې مالوماتو څخه له تاسو رسه د لیدب 

.ته د ځان چمتو  کولو لپاره  کار واخلي (مالقات)
Hvem er karriereveilederne? څوک دي؟ (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
Karriereveilederne er profesjonelle veiledere som kan
mye om utdanning og yrker i Norge. 

ې په ناروې کې د زده کړی او  (مشارورین)د مسلک او دندې الرښوونکي  مسلکي کسان دي چ 
.په هکله مالومات لري (حرفو)مسلکونو 

Karriereveilederne jobber ved et karrieresenter -  offentlig kontor 
som tilbyr gratis veiledning til alle over 19 år i Norge. 

د مسلک او دندې په مرکز کې دنده تر رسه کوي؛  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
ې  ې وړاندیز کوي، چ 

ې په ناروې کې ټولو هغو کسانو ته د وړیا الرښووب  ي دفېر دی، چ  دا یو دولتر
ې له  . کلونو څخه پورته وي۱۹عمرونه بي

Fordeler for deg  ې ې ګتر  تاسو لپاره بي
Ved å delta i karriereveiledning får du informasjon om utdanning 
og arbeid. 

که د مسلک او دندې په الرښوونه کې ګډون وکړې، د زده کړې او کار په هکله به مالومات تر 
.السه کړې

Du får råd om hvordan du kan bruke dine kunnskaper og 
erfaringer i Norge. 

ې په ناروې کې له خپلې پوهې او تجربو  څرنګه کار اخستالی  ي چ  تاسو ته مشورې درکول کېې ږ
ئ .ش 

Karriereveiledningen skal brukes til å gi deg et best mulig tilbud 
om opplæring, utdanning eller arbeidspraksis i kommunen der du 
skal bo. 

ې ښاروالۍ 
ې تاسو ته په هغ  ي، چ  ې د دې لپاره کارول کېې ږ

 (کمون)د مسلک او دندې الرښووب 
، زده کړې یا د عملي کار ځای تر ټولو ښه  ې

ئ، د روزب  ې تاسو به په کې مېشت کېې ږ ، چ  کې
ي
.وړاندیز وړاندې ش 
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ønsker og muligheter for utdanning og arbeid i Norge. 

ئ د یو مسلکي الرښوونکي  رسه په ناروې کې د زده کړې او کار د  (مشاور)تاسو کوالی ش 
ې اترې وکړئ .امکاناتو په هکله خېر

Hva er karriereveiledning? د مسلک او دندې  الرښوونه څه ش  دی؟
Målet er at du skal bli kjent med mulighetene dine i Norge. ئ ې تاسو په ناروې کې له خپلو امکاناتو رسه آشنا ش  .موخه دا ده، چ 
For eksempel kan veiledningen handle om hvordan du kan bruke
utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet ditt, eller hvordan 
du kan komme i gang med skole i Norge.

ې زده کړې او کاري 
ې تاسو له هغ  ې په توګه، کېدای شيالرښوونه په دې اړه وي، چ 

د بېلک 
ې په خپل هېواد کې مو تر السه کړې ده او یا څنګه  ، چ  ئ ې څخه څرنګه ګټه اخستالی ش  تجربر

ئ په ناروې کې ښوونځئ پېل کړئ
.کوالی ش 

Karriereveiledningen skal skje etter at du har registrert
 kompetansen din på nettstedet cv.imdinett.no. 

ې تاسو  خپله وړتیا په الندې  ي، چ  ې وروسته وړاندې کېې ږ
د مسلک او دندې الرښوونه له هغ 

نت پاڼه کې راجسېر کړئ :                                                                                         انېر
  

Karriereveilederen vil bruke denne informasjonen til å forberede 
seg til møtet med deg. 

ې  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
به له دې مالوماتو څخه له تاسو رسه د لیدب 

.ته د ځان چمتو  کولو لپاره  کار واخلي (مالقات)
Hvem er karriereveilederne? څوک دي؟ (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
Karriereveilederne er profesjonelle veiledere som kan
mye om utdanning og yrker i Norge. 

ې په ناروې کې د زده کړی او  (مشارورین)د مسلک او دندې الرښوونکي  مسلکي کسان دي چ 
.په هکله مالومات لري (حرفو)مسلکونو 

Karriereveilederne jobber ved et karrieresenter -  offentlig kontor 
som tilbyr gratis veiledning til alle over 19 år i Norge. 

د مسلک او دندې په مرکز کې دنده تر رسه کوي؛  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
ې  ې وړاندیز کوي، چ 

ې په ناروې کې ټولو هغو کسانو ته د وړیا الرښووب  ي دفېر دی، چ  دا یو دولتر
ې له  . کلونو څخه پورته وي۱۹عمرونه بي

Fordeler for deg  ې ې ګتر  تاسو لپاره بي
Ved å delta i karriereveiledning får du informasjon om utdanning 
og arbeid. 

که د مسلک او دندې په الرښوونه کې ګډون وکړې، د زده کړې او کار په هکله به مالومات تر 
.السه کړې

Du får råd om hvordan du kan bruke dine kunnskaper og 
erfaringer i Norge. 

ې په ناروې کې له خپلې پوهې او تجربو  څرنګه کار اخستالی  ي چ  تاسو ته مشورې درکول کېې ږ
ئ .ش 

Karriereveiledningen skal brukes til å gi deg et best mulig tilbud 
om opplæring, utdanning eller arbeidspraksis i kommunen der du 
skal bo. 

ې ښاروالۍ 
ې تاسو ته په هغ  ي، چ  ې د دې لپاره کارول کېې ږ

 (کمون)د مسلک او دندې الرښووب 
، زده کړې یا د عملي کار ځای تر ټولو ښه  ې

ئ، د روزب  ې تاسو به په کې مېشت کېې ږ ، چ  کې
ي
.وړاندیز وړاندې ش 
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Karriereveiledning – et tilbud til deg تاسو ته یو وړاندیز- د مسلک او دندې الرښوونه
Karriereveiledning gjør det enklere for deg å ta gode valg 
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په هکله ښه  (وظیف 

.انتخاب وکړئ
Det gjør det lettere å starte på veien mot arbeidslivet. ي .له دې رسه د کاري ژوند پر لور  تګ آسانېې ږ
Du får snakke med en profesjonell karriereveileder om dine 
ønsker og muligheter for utdanning og arbeid i Norge. 

ئ د یو مسلکي الرښوونکي  رسه په ناروې کې د زده کړې او کار د  (مشاور)تاسو کوالی ش 
ې اترې وکړئ .امکاناتو په هکله خېر

Hva er karriereveiledning? د مسلک او دندې  الرښوونه څه ش  دی؟
Målet er at du skal bli kjent med mulighetene dine i Norge. ئ ې تاسو په ناروې کې له خپلو امکاناتو رسه آشنا ش  .موخه دا ده، چ 
For eksempel kan veiledningen handle om hvordan du kan bruke
utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet ditt, eller hvordan 
du kan komme i gang med skole i Norge.

ې زده کړې او کاري 
ې تاسو له هغ  ې په توګه، کېدای شيالرښوونه په دې اړه وي، چ 

د بېلک 
ې په خپل هېواد کې مو تر السه کړې ده او یا څنګه  ، چ  ئ ې څخه څرنګه ګټه اخستالی ش  تجربر

ئ په ناروې کې ښوونځئ پېل کړئ
.کوالی ش 

Karriereveiledningen skal skje etter at du har registrert
 kompetansen din på nettstedet cv.imdinett.no. 

ې تاسو  خپله وړتیا په الندې  ي، چ  ې وروسته وړاندې کېې ږ
د مسلک او دندې الرښوونه له هغ 

نت پاڼه کې راجسېر کړئ :                                                                                         انېر
  

Karriereveilederen vil bruke denne informasjonen til å forberede 
seg til møtet med deg. 

ې  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
به له دې مالوماتو څخه له تاسو رسه د لیدب 

.ته د ځان چمتو  کولو لپاره  کار واخلي (مالقات)
Hvem er karriereveilederne? څوک دي؟ (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
Karriereveilederne er profesjonelle veiledere som kan
mye om utdanning og yrker i Norge. 

ې په ناروې کې د زده کړی او  (مشارورین)د مسلک او دندې الرښوونکي  مسلکي کسان دي چ 
.په هکله مالومات لري (حرفو)مسلکونو 

Karriereveilederne jobber ved et karrieresenter -  offentlig kontor 
som tilbyr gratis veiledning til alle over 19 år i Norge. 

د مسلک او دندې په مرکز کې دنده تر رسه کوي؛  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
ې  ې وړاندیز کوي، چ 

ې په ناروې کې ټولو هغو کسانو ته د وړیا الرښووب  ي دفېر دی، چ  دا یو دولتر
ې له  . کلونو څخه پورته وي۱۹عمرونه بي

Fordeler for deg  ې ې ګتر  تاسو لپاره بي
Ved å delta i karriereveiledning får du informasjon om utdanning 
og arbeid. 

که د مسلک او دندې په الرښوونه کې ګډون وکړې، د زده کړې او کار په هکله به مالومات تر 
.السه کړې

Du får råd om hvordan du kan bruke dine kunnskaper og 
erfaringer i Norge. 

ې په ناروې کې له خپلې پوهې او تجربو  څرنګه کار اخستالی  ي چ  تاسو ته مشورې درکول کېې ږ
ئ .ش 

Karriereveiledningen skal brukes til å gi deg et best mulig tilbud 
om opplæring, utdanning eller arbeidspraksis i kommunen der du 
skal bo. 

ې ښاروالۍ 
ې تاسو ته په هغ  ي، چ  ې د دې لپاره کارول کېې ږ

 (کمون)د مسلک او دندې الرښووب 
، زده کړې یا د عملي کار ځای تر ټولو ښه  ې

ئ، د روزب  ې تاسو به په کې مېشت کېې ږ ، چ  کې
ي
.وړاندیز وړاندې ش 

Norsk bokmål Oversetting 
Karriereveiledning – et tilbud til deg تاسو ته یو وړاندیز- د مسلک او دندې الرښوونه
Karriereveiledning gjør det enklere for deg å ta gode valg 
som gjelder utdanning og jobb. 

ې د زړه کړې او  دندې  ې)د مسلک او دندې الرښوونه تاسو ته آسانوي چ 
په هکله ښه  (وظیف 

.انتخاب وکړئ
Det gjør det lettere å starte på veien mot arbeidslivet. ي .له دې رسه د کاري ژوند پر لور  تګ آسانېې ږ
Du får snakke med en profesjonell karriereveileder om dine 
ønsker og muligheter for utdanning og arbeid i Norge. 

ئ د یو مسلکي الرښوونکي  رسه په ناروې کې د زده کړې او کار د  (مشاور)تاسو کوالی ش 
ې اترې وکړئ .امکاناتو په هکله خېر

Hva er karriereveiledning? د مسلک او دندې  الرښوونه څه ش  دی؟
Målet er at du skal bli kjent med mulighetene dine i Norge. ئ ې تاسو په ناروې کې له خپلو امکاناتو رسه آشنا ش  .موخه دا ده، چ 
For eksempel kan veiledningen handle om hvordan du kan bruke
utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet ditt, eller hvordan 
du kan komme i gang med skole i Norge.

ې زده کړې او کاري 
ې تاسو له هغ  ې په توګه، کېدای شيالرښوونه په دې اړه وي، چ 

د بېلک 
ې په خپل هېواد کې مو تر السه کړې ده او یا څنګه  ، چ  ئ ې څخه څرنګه ګټه اخستالی ش  تجربر

ئ په ناروې کې ښوونځئ پېل کړئ
.کوالی ش 

Karriereveiledningen skal skje etter at du har registrert
 kompetansen din på nettstedet cv.imdinett.no. 

ې تاسو  خپله وړتیا په الندې  ي، چ  ې وروسته وړاندې کېې ږ
د مسلک او دندې الرښوونه له هغ 

نت پاڼه کې راجسېر کړئ :                                                                                         انېر
  

Karriereveilederen vil bruke denne informasjonen til å forberede 
seg til møtet med deg. 

ې  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
به له دې مالوماتو څخه له تاسو رسه د لیدب 

.ته د ځان چمتو  کولو لپاره  کار واخلي (مالقات)
Hvem er karriereveilederne? څوک دي؟ (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
Karriereveilederne er profesjonelle veiledere som kan
mye om utdanning og yrker i Norge. 

ې په ناروې کې د زده کړی او  (مشارورین)د مسلک او دندې الرښوونکي  مسلکي کسان دي چ 
.په هکله مالومات لري (حرفو)مسلکونو 

Karriereveilederne jobber ved et karrieresenter -  offentlig kontor 
som tilbyr gratis veiledning til alle over 19 år i Norge. 

د مسلک او دندې په مرکز کې دنده تر رسه کوي؛  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
ې  ې وړاندیز کوي، چ 

ې په ناروې کې ټولو هغو کسانو ته د وړیا الرښووب  ي دفېر دی، چ  دا یو دولتر
ې له  . کلونو څخه پورته وي۱۹عمرونه بي

Fordeler for deg  ې ې ګتر  تاسو لپاره بي
Ved å delta i karriereveiledning får du informasjon om utdanning 
og arbeid. 

که د مسلک او دندې په الرښوونه کې ګډون وکړې، د زده کړې او کار په هکله به مالومات تر 
.السه کړې

Du får råd om hvordan du kan bruke dine kunnskaper og 
erfaringer i Norge. 

ې په ناروې کې له خپلې پوهې او تجربو  څرنګه کار اخستالی  ي چ  تاسو ته مشورې درکول کېې ږ
ئ .ش 

Karriereveiledningen skal brukes til å gi deg et best mulig tilbud 
om opplæring, utdanning eller arbeidspraksis i kommunen der du 
skal bo. 

ې ښاروالۍ 
ې تاسو ته په هغ  ي، چ  ې د دې لپاره کارول کېې ږ

 (کمون)د مسلک او دندې الرښووب 
، زده کړې یا د عملي کار ځای تر ټولو ښه  ې

ئ، د روزب  ې تاسو به په کې مېشت کېې ږ ، چ  کې
ي
.وړاندیز وړاندې ش 

Norsk bokmål Oversetting 
Karriereveiledning – et tilbud til deg تاسو ته یو وړاندیز- د مسلک او دندې الرښوونه
Karriereveiledning gjør det enklere for deg å ta gode valg 
som gjelder utdanning og jobb. 

ې د زړه کړې او  دندې  ې)د مسلک او دندې الرښوونه تاسو ته آسانوي چ 
په هکله ښه  (وظیف 

.انتخاب وکړئ
Det gjør det lettere å starte på veien mot arbeidslivet. ي .له دې رسه د کاري ژوند پر لور  تګ آسانېې ږ
Du får snakke med en profesjonell karriereveileder om dine 
ønsker og muligheter for utdanning og arbeid i Norge. 

ئ د یو مسلکي الرښوونکي  رسه په ناروې کې د زده کړې او کار د  (مشاور)تاسو کوالی ش 
ې اترې وکړئ .امکاناتو په هکله خېر

Hva er karriereveiledning? د مسلک او دندې  الرښوونه څه ش  دی؟
Målet er at du skal bli kjent med mulighetene dine i Norge. ئ ې تاسو په ناروې کې له خپلو امکاناتو رسه آشنا ش  .موخه دا ده، چ 
For eksempel kan veiledningen handle om hvordan du kan bruke
utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet ditt, eller hvordan 
du kan komme i gang med skole i Norge.

ې زده کړې او کاري 
ې تاسو له هغ  ې په توګه، کېدای شيالرښوونه په دې اړه وي، چ 

د بېلک 
ې په خپل هېواد کې مو تر السه کړې ده او یا څنګه  ، چ  ئ ې څخه څرنګه ګټه اخستالی ش  تجربر

ئ په ناروې کې ښوونځئ پېل کړئ
.کوالی ش 

Karriereveiledningen skal skje etter at du har registrert
 kompetansen din på nettstedet cv.imdinett.no. 

ې تاسو  خپله وړتیا په الندې  ي، چ  ې وروسته وړاندې کېې ږ
د مسلک او دندې الرښوونه له هغ 

نت پاڼه کې راجسېر کړئ :                                                                                         انېر
  

Karriereveilederen vil bruke denne informasjonen til å forberede 
seg til møtet med deg. 

ې  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
به له دې مالوماتو څخه له تاسو رسه د لیدب 

.ته د ځان چمتو  کولو لپاره  کار واخلي (مالقات)
Hvem er karriereveilederne? څوک دي؟ (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
Karriereveilederne er profesjonelle veiledere som kan
mye om utdanning og yrker i Norge. 

ې په ناروې کې د زده کړی او  (مشارورین)د مسلک او دندې الرښوونکي  مسلکي کسان دي چ 
.په هکله مالومات لري (حرفو)مسلکونو 

Karriereveilederne jobber ved et karrieresenter -  offentlig kontor 
som tilbyr gratis veiledning til alle over 19 år i Norge. 

د مسلک او دندې په مرکز کې دنده تر رسه کوي؛  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
ې  ې وړاندیز کوي، چ 

ې په ناروې کې ټولو هغو کسانو ته د وړیا الرښووب  ي دفېر دی، چ  دا یو دولتر
ې له  . کلونو څخه پورته وي۱۹عمرونه بي

Fordeler for deg  ې ې ګتر  تاسو لپاره بي
Ved å delta i karriereveiledning får du informasjon om utdanning 
og arbeid. 

که د مسلک او دندې په الرښوونه کې ګډون وکړې، د زده کړې او کار په هکله به مالومات تر 
.السه کړې

Du får råd om hvordan du kan bruke dine kunnskaper og 
erfaringer i Norge. 

ې په ناروې کې له خپلې پوهې او تجربو  څرنګه کار اخستالی  ي چ  تاسو ته مشورې درکول کېې ږ
ئ .ش 

Karriereveiledningen skal brukes til å gi deg et best mulig tilbud 
om opplæring, utdanning eller arbeidspraksis i kommunen der du 
skal bo. 

ې ښاروالۍ 
ې تاسو ته په هغ  ي، چ  ې د دې لپاره کارول کېې ږ

 (کمون)د مسلک او دندې الرښووب 
، زده کړې یا د عملي کار ځای تر ټولو ښه  ې

ئ، د روزب  ې تاسو به په کې مېشت کېې ږ ، چ  کې
ي
.وړاندیز وړاندې ش 

Norsk bokmål Oversetting 
Karriereveiledning – et tilbud til deg تاسو ته یو وړاندیز- د مسلک او دندې الرښوونه
Karriereveiledning gjør det enklere for deg å ta gode valg 
som gjelder utdanning og jobb. 

ې د زړه کړې او  دندې  ې)د مسلک او دندې الرښوونه تاسو ته آسانوي چ 
په هکله ښه  (وظیف 

.انتخاب وکړئ
Det gjør det lettere å starte på veien mot arbeidslivet. ي .له دې رسه د کاري ژوند پر لور  تګ آسانېې ږ
Du får snakke med en profesjonell karriereveileder om dine 
ønsker og muligheter for utdanning og arbeid i Norge. 

ئ د یو مسلکي الرښوونکي  رسه په ناروې کې د زده کړې او کار د  (مشاور)تاسو کوالی ش 
ې اترې وکړئ .امکاناتو په هکله خېر

Hva er karriereveiledning? د مسلک او دندې  الرښوونه څه ش  دی؟
Målet er at du skal bli kjent med mulighetene dine i Norge. ئ ې تاسو په ناروې کې له خپلو امکاناتو رسه آشنا ش  .موخه دا ده، چ 
For eksempel kan veiledningen handle om hvordan du kan bruke
utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet ditt, eller hvordan 
du kan komme i gang med skole i Norge.

ې زده کړې او کاري 
ې تاسو له هغ  ې په توګه، کېدای شيالرښوونه په دې اړه وي، چ 

د بېلک 
ې په خپل هېواد کې مو تر السه کړې ده او یا څنګه  ، چ  ئ ې څخه څرنګه ګټه اخستالی ش  تجربر

ئ په ناروې کې ښوونځئ پېل کړئ
.کوالی ش 

Karriereveiledningen skal skje etter at du har registrert
 kompetansen din på nettstedet cv.imdinett.no. 

ې تاسو  خپله وړتیا په الندې  ي، چ  ې وروسته وړاندې کېې ږ
د مسلک او دندې الرښوونه له هغ 

نت پاڼه کې راجسېر کړئ :                                                                                         انېر
  

Karriereveilederen vil bruke denne informasjonen til å forberede 
seg til møtet med deg. 

ې  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
به له دې مالوماتو څخه له تاسو رسه د لیدب 

.ته د ځان چمتو  کولو لپاره  کار واخلي (مالقات)
Hvem er karriereveilederne? څوک دي؟ (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
Karriereveilederne er profesjonelle veiledere som kan
mye om utdanning og yrker i Norge. 

ې په ناروې کې د زده کړی او  (مشارورین)د مسلک او دندې الرښوونکي  مسلکي کسان دي چ 
.په هکله مالومات لري (حرفو)مسلکونو 

Karriereveilederne jobber ved et karrieresenter -  offentlig kontor 
som tilbyr gratis veiledning til alle over 19 år i Norge. 

د مسلک او دندې په مرکز کې دنده تر رسه کوي؛  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
ې  ې وړاندیز کوي، چ 

ې په ناروې کې ټولو هغو کسانو ته د وړیا الرښووب  ي دفېر دی، چ  دا یو دولتر
ې له  . کلونو څخه پورته وي۱۹عمرونه بي

Fordeler for deg  ې ې ګتر  تاسو لپاره بي
Ved å delta i karriereveiledning får du informasjon om utdanning 
og arbeid. 

که د مسلک او دندې په الرښوونه کې ګډون وکړې، د زده کړې او کار په هکله به مالومات تر 
.السه کړې

Du får råd om hvordan du kan bruke dine kunnskaper og 
erfaringer i Norge. 

ې په ناروې کې له خپلې پوهې او تجربو  څرنګه کار اخستالی  ي چ  تاسو ته مشورې درکول کېې ږ
ئ .ش 

Karriereveiledningen skal brukes til å gi deg et best mulig tilbud 
om opplæring, utdanning eller arbeidspraksis i kommunen der du 
skal bo. 

ې ښاروالۍ 
ې تاسو ته په هغ  ي، چ  ې د دې لپاره کارول کېې ږ

 (کمون)د مسلک او دندې الرښووب 
، زده کړې یا د عملي کار ځای تر ټولو ښه  ې

ئ، د روزب  ې تاسو به په کې مېشت کېې ږ ، چ  کې
ي
.وړاندیز وړاندې ش 

Hvis du har utdanning fra før, kan du søke om å få utdanningen 
godkjent slik at du kan bruke den i Norge.

ې زده کړې  ئ غوښتنلیک وړاندې کړئ چ  ې تاسو مخکې زده کړې کړي وي، کوالی ش  که چېر
، تر څو په ناروې کې ترې ګټه واخلئ ي

.مو ومنل ش 
Registrering av opplysninger fra karriereveiledningen ول د مسلک او دندې له الرښوونو څخه د الس ته راغلو مالوماتو راجسېر
Etter at du har hatt en samtale med en karriereveileder, vil hun 
eller han registrere noen opplysninger fra samtalen. 

و اترو  و اترو وروسته به یاد الرښوونک  له خېر د مسلک او دندې له الرښوونکي رسه له خېر
ي مالومات راجسېر کړي .څخه ځیت 

Det er for at andre du møter i kommunen eller Nav skal kunne 
forberede sin samtale med deg. 

ې د ښاروالۍ  و چار دفېر  (کمون)دا  د دې لپاره، چ  ې له  (ناو)یا د کار او ټولیې   هغه کارکوونکي چ 
ي
و اترو ته چمتو کړای ش  .تاسو رسه لیدنه کوي، ځانونه له تاسو رسه خېر

Karriereveilederen vil bare registrere opplysninger om dine: وي :د مسلک او دندې الرښوونک به ستاسو په هکله یوازې الندې مالومات راجسېر

·       erfaringer fra utdanning og arbeid زده کړه او کاري تجربه
·       ferdigheter og interesser او عالیق (مهارتونه)وړتیاوې 
·       ønsker om utdanning og arbeid i Norge په ناروې کې د زده کړې او کار لپاره هیلې
·       behov for å søke godkjenning av utdanning د زده کړې د منلو د غوښتنلیک وړاندې کولو اړتیا
·       annet som kan være relevant for videre opplæring ې زده کړې رسه تړاو ولري

ې د ال زیابر نور هغه شیان چ 
Dine rettigheter ستاسو حقونه
Du har rett til å se opplysningene som blir registrert. تاسو د راجسېر شویو مالوماتو  د لیدلو حق لرئ.
Du kan kreve at opplysninger som er feil blir rettet ved å ta 
kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på denne e-
postadressen: post@imdi.no

ئ په دې اړه په ټولنه کې د . تاسو د ناسمو مالوماتو د اصالح کولو غوښتنه کوالی ش 
:                  جذب او تنوع له ریاست رسه د الندې برېښنالیک له الرې اړیکه ونیسئ

     
Opplysningene blir ikke delt med andre enn dem som skal veilede 
deg om opplæring, utdanning og arbeid. 

، زده کړې او کار په هکله  ې
ې تاسو ته د روزب  دا مالومات پرته له هغو کسانو څخه، چ 

ي یکېې ږ ې کوي، له بل چا رسه نه رس 
.الرښووب 

Opplysningene blir ikke brukt i behandlingen av søknad om 
beskyttelse (asyl). 

ي لو لپاره نه کارول کېې ږ ړ ې د غوښتنلیک د څېې .دا مالومات ستاسو د پناه غوښتت 

Invitasjon til karriereveiledning ې ته بلنه
د مسلک او دندې الرښووب 

Du er invitert til en karriereveiledningssamtale. ې ته بلنه درکړل شوې ده
.تاسو ته د مسلک او دندې الرښووب 

Det er svært viktig at du gir beskjed i god tid hvis du ikke kan 
komme.

ې په دې هکله مناسب وخت مخکې خېر  ئ راتالی، اړینه ده چ  ې تاسو  نس  که چېر
.ورکړئ

Dato نېټه
Tidspunkt وخت
Sted ځای
Gi beskjed om du ikke kan komme til ئ راتالی، په دې اړه خېر ورکړئ ې تاسو  نس  که چېر

Norsk bokmål Oversetting 
Karriereveiledning – et tilbud til deg تاسو ته یو وړاندیز- د مسلک او دندې الرښوونه
Karriereveiledning gjør det 
enklere for deg å ta gode valg 
som gjelder utdanning og jobb. 

د مسلک او دندې الرښوونه تاسو ته آسانوي 
ې د زړه کړې او  دندې  ې)چ 

په هکله ښه  (وظیف 
ي .Det gjør det lettere å starte på veien mot arbeidslivet.انتخاب وکړئ .له دې رسه د کاري ژوند پر لور  تګ آسانېې ږ

Du får snakke med en 
profesjonell karriereveileder om 
dine 

ئ د یو مسلکي الرښوونکي  تاسو کوالی ش 
رسه په ناروې کې د زده کړې او کار د  (مشاور)

ې اترې وکړئ ?Hva er karriereveiledning.امکاناتو په هکله خېر د مسلک او دندې  الرښوونه څه ش  دی؟

Målet er at du skal bli kjent med mulighetene dine i Norge. 

ئ ې تاسو په ناروې کې له خپلو امکاناتو رسه آشنا ش  . موخه دا ده، چ  ي له یوه الرښوونکي یا یو  ګروپ رسه خېر 
د مسلک او دندې الرښوونه کېدای ش 
ي غوڼده وي

.اتري او یا  هم یوه معلومات 

For eksempel kan veiledningen 
handle om hvordan du kan bruke
utdanning og arbeidserfaring fra 
hjemlandet ditt, eller hvordan 

ې په توګه، کېدای 
ارښوونه په دې اړه شيلد بېلک 

ې  ې زده کړې او کاري تجرتر
ې تاسو له هغ  وي، چ 

ې په خپل  ، چ  ئ څخه څرنګه ګټه اخستالی ش 
هېواد کې مو تر السه کړې ده او یا څنګه کوالی 

ې په توګه، کېدای 
ي الرد بېلک 

ې زده کړې او ش 
ې تاسو له هغ  ښوونه په دې اړه وي، چ 

ې په خپل هېواد کې مو تر السه  ، چ  ئ ې څخه څرنګه ګټه اخستالی ش  کاري تجرتر
ئ په ناروې کې ښوونځئ پېل کړئ

.کړې ده او یا څنګه کوالی ش 
Karriereveiledningen skal skje 
etter at du har registrert
 kompetansen din på nettstedet 

ې وروسته 
د مسلک او دندې الرښوونه له هغ 

ې تاسو  خپله وړتیا په الندې  ي، چ  وړاندې کېې ږ
نت پاڼه کې راجسې  کړئ  Karriereveilederen vil bruke:                            انې 

denne informasjonen til å 
forberede seg til møtet med deg. 

به له  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
ې 
دې مالوماتو څخه له تاسو رسه د لیدت 

?Hvem er karriereveilederneته د ځان چمتو  کولو لپاره  کار  (مالقات)  Karriereveilederne erڅوک دي؟ (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
profesjonelle veiledere som kan
mye om utdanning og yrker i 

 (مشارورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
ې په ناروې کې د زده کړی او  مسلکي کسان دي چ 

 Karriereveilederne jobber ved et.په هکله مالومات لري (حرفو)مسلکونو 
karrieresenter -  offentlig kontor 
som tilbyr gratis veiledning til 

د  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
مسلک او دندې په مرکز کې دنده تر رسه کوي؛ 
ې په ناروې کې ټولو هغو  ي دفې  دی، چ  دا یو دولت 

Fordeler for deg  ې ې ګت    Ved å delta i karriereveiledningتاسو لپاره تي
får du informasjon om 
utdanning og arbeid. 

که د مسلک او دندې په الرښوونه کې ګډون 
وکړې، د زده کړې او کار په هکله به مالومات تر 

 Du får råd om hvordan du kan.السه کړې
bruke dine kunnskaper og 
erfaringer i Norge. 

ې په ناروې کې  ي چ  تاسو ته مشورې درکول کېې ږ
له خپلې پوهې او تجربو  څرنګه کار اخستالی 

ئ .ش 

Norsk bokmål Oversetting 
Karriereveiledning – et tilbud til deg تاسو ته یو وړاندیز- د مسلک او دندې الرښوونه
Karriereveiledning gjør det 
enklere for deg å ta gode valg 
som gjelder utdanning og jobb. 

د مسلک او دندې الرښوونه تاسو ته آسانوي 
ې د زړه کړې او  دندې  ې)چ 

په هکله ښه  (وظیف 
ي .Det gjør det lettere å starte på veien mot arbeidslivet.انتخاب وکړئ .له دې رسه د کاري ژوند پر لور  تګ آسانېې ږ

Du får snakke med en 
profesjonell karriereveileder om 
dine 

ئ د یو مسلکي الرښوونکي  تاسو کوالی ش 
رسه په ناروې کې د زده کړې او کار د  (مشاور)

ې اترې وکړئ ?Hva er karriereveiledning.امکاناتو په هکله خېر د مسلک او دندې  الرښوونه څه ش  دی؟

Målet er at du skal bli kjent med mulighetene dine i Norge. 

ئ ې تاسو په ناروې کې له خپلو امکاناتو رسه آشنا ش  . موخه دا ده، چ  ي له یوه الرښوونکي یا یو  ګروپ رسه خېر 
د مسلک او دندې الرښوونه کېدای ش 
ي غوڼده وي

.اتري او یا  هم یوه معلومات 

For eksempel kan veiledningen 
handle om hvordan du kan bruke
utdanning og arbeidserfaring fra 
hjemlandet ditt, eller hvordan 

ې په توګه، کېدای 
ارښوونه په دې اړه شيلد بېلک 

ې  ې زده کړې او کاري تجرتر
ې تاسو له هغ  وي، چ 

ې په خپل  ، چ  ئ څخه څرنګه ګټه اخستالی ش 
هېواد کې مو تر السه کړې ده او یا څنګه کوالی 

ې په توګه، کېدای 
ي الرد بېلک 

ې زده کړې او ش 
ې تاسو له هغ  ښوونه په دې اړه وي، چ 

ې په خپل هېواد کې مو تر السه  ، چ  ئ ې څخه څرنګه ګټه اخستالی ش  کاري تجرتر
ئ په ناروې کې ښوونځئ پېل کړئ

.کړې ده او یا څنګه کوالی ش 
Karriereveiledningen skal skje 
etter at du har registrert
 kompetansen din på nettstedet 

ې وروسته 
د مسلک او دندې الرښوونه له هغ 

ې تاسو  خپله وړتیا په الندې  ي، چ  وړاندې کېې ږ
نت پاڼه کې راجسې  کړئ  Karriereveilederen vil bruke:                            انې 

denne informasjonen til å 
forberede seg til møtet med deg. 

به له  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
ې 
دې مالوماتو څخه له تاسو رسه د لیدت 

?Hvem er karriereveilederneته د ځان چمتو  کولو لپاره  کار  (مالقات)  Karriereveilederne erڅوک دي؟ (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
profesjonelle veiledere som kan
mye om utdanning og yrker i 

 (مشارورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
ې په ناروې کې د زده کړی او  مسلکي کسان دي چ 

 Karriereveilederne jobber ved et.په هکله مالومات لري (حرفو)مسلکونو 
karrieresenter -  offentlig kontor 
som tilbyr gratis veiledning til 

د  (مشاورین)د مسلک او دندې الرښوونکي 
مسلک او دندې په مرکز کې دنده تر رسه کوي؛ 
ې په ناروې کې ټولو هغو  ي دفې  دی، چ  دا یو دولت 

Fordeler for deg  ې ې ګت    Ved å delta i karriereveiledningتاسو لپاره تي
får du informasjon om 
utdanning og arbeid. 

که د مسلک او دندې په الرښوونه کې ګډون 
وکړې، د زده کړې او کار په هکله به مالومات تر 

 Du får råd om hvordan du kan.السه کړې
bruke dine kunnskaper og 
erfaringer i Norge. 

ې په ناروې کې  ي چ  تاسو ته مشورې درکول کېې ږ
له خپلې پوهې او تجربو  څرنګه کار اخستالی 

ئ .ش 

Norsk bokmål Oversetting 
Karriereveiledning – et tilbud til deg تاسو ته یو وړاندیز- د مسلک او دندې الرښوونه
Karriereveiledning gjør det 
enklere for deg å ta gode valg 
som gjelder utdanning og jobb. 

د مسلک او دندې الرښوونه تاسو ته آسانوي 
ې د زړه کړې او  دندې  ې)چ 

په هکله ښه  (وظیف 
ي .Det gjør det lettere å starte på veien mot arbeidslivet.انتخاب وکړئ .له دې رسه د کاري ژوند پر لور  تګ آسانېې ږ

Du får snakke med en 
profesjonell karriereveileder om 
dine 

ئ د یو مسلکي الرښوونکي  تاسو کوالی ش 
رسه په ناروې کې د زده کړې او کار د  (مشاور)

ې اترې وکړئ ?Hva er karriereveiledning.امکاناتو په هکله خېر د مسلک او دندې  الرښوونه څه ش  دی؟

Målet er at du skal bli kjent med mulighetene dine i Norge. 

ئ ې تاسو په ناروې کې له خپلو امکاناتو رسه آشنا ش  . موخه دا ده، چ  ي له یوه الرښوونکي یا یو  ګروپ رسه خېر 
د مسلک او دندې الرښوونه کېدای ش 
ي غوڼده وي

.اتري او یا  هم یوه معلومات 

For eksempel kan veiledningen 
handle om hvordan du kan bruke
utdanning og arbeidserfaring fra 
hjemlandet ditt, eller hvordan 

ې په توګه، کېدای 
ارښوونه په دې اړه شيلد بېلک 

ې  ې زده کړې او کاري تجرتر
ې تاسو له هغ  وي، چ 

ې په خپل  ، چ  ئ څخه څرنګه ګټه اخستالی ش 
هېواد کې مو تر السه کړې ده او یا څنګه کوالی 

ې په توګه، کېدای 
ي الرد بېلک 

ې زده کړې او ش 
ې تاسو له هغ  ښوونه په دې اړه وي، چ 

ې په خپل هېواد کې مو تر السه  ، چ  ئ ې څخه څرنګه ګټه اخستالی ش  کاري تجرتر
ئ په ناروې کې ښوونځئ پېل کړئ

.کړې ده او یا څنګه کوالی ش 
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•
•
•
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Hvis du har utdanning fra før, kan du søke om å få utdanningen 
godkjent slik at du kan bruke den i Norge.

ې زده کړې  ئ غوښتنلیک وړاندې کړئ چ  ې تاسو مخکې زده کړې کړي وي، کوالی ش  که چېر
، تر څو په ناروې کې ترې ګټه واخلئ ي

.مو ومنل ش 
Registrering av opplysninger fra karriereveiledningen ول د مسلک او دندې له الرښوونو څخه د الس ته راغلو مالوماتو راجسېر
Etter at du har hatt en samtale med en karriereveileder, vil hun 
eller han registrere noen opplysninger fra samtalen. 

و اترو  و اترو وروسته به یاد الرښوونک  له خېر د مسلک او دندې له الرښوونکي رسه له خېر
ي مالومات راجسېر کړي .څخه ځیت 

Det er for at andre du møter i kommunen eller Nav skal kunne 
forberede sin samtale med deg. 

ې د ښاروالۍ  و چار دفېر  (کمون)دا  د دې لپاره، چ  ې له  (ناو)یا د کار او ټولیې   هغه کارکوونکي چ 
ي
و اترو ته چمتو کړای ش  .تاسو رسه لیدنه کوي، ځانونه له تاسو رسه خېر

Karriereveilederen vil bare registrere opplysninger om dine: وي :د مسلک او دندې الرښوونک به ستاسو په هکله یوازې الندې مالومات راجسېر

·       erfaringer fra utdanning og arbeid زده کړه او کاري تجربه
·       ferdigheter og interesser او عالیق (مهارتونه)وړتیاوې 
·       ønsker om utdanning og arbeid i Norge په ناروې کې د زده کړې او کار لپاره هیلې
·       behov for å søke godkjenning av utdanning د زده کړې د منلو د غوښتنلیک وړاندې کولو اړتیا
·       annet som kan være relevant for videre opplæring ې زده کړې رسه تړاو ولري

ې د ال زیابر نور هغه شیان چ 
Dine rettigheter ستاسو حقونه
Du har rett til å se opplysningene som blir registrert. تاسو د راجسېر شویو مالوماتو  د لیدلو حق لرئ.
Du kan kreve at opplysninger som er feil blir rettet ved å ta 
kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på denne e-
postadressen: post@imdi.no

ئ په دې اړه په ټولنه کې د . تاسو د ناسمو مالوماتو د اصالح کولو غوښتنه کوالی ش 
:                  جذب او تنوع له ریاست رسه د الندې برېښنالیک له الرې اړیکه ونیسئ

     
Opplysningene blir ikke delt med andre enn dem som skal veilede 
deg om opplæring, utdanning og arbeid. 

، زده کړې او کار په هکله  ې
ې تاسو ته د روزب  دا مالومات پرته له هغو کسانو څخه، چ 

ي یکېې ږ ې کوي، له بل چا رسه نه رس 
.الرښووب 

Opplysningene blir ikke brukt i behandlingen av søknad om 
beskyttelse (asyl). 

ي لو لپاره نه کارول کېې ږ ړ ې د غوښتنلیک د څېې .دا مالومات ستاسو د پناه غوښتت 

Invitasjon til karriereveiledning ې ته بلنه
د مسلک او دندې الرښووب 

Du er invitert til en karriereveiledningssamtale. ې ته بلنه درکړل شوې ده
.تاسو ته د مسلک او دندې الرښووب 

Det er svært viktig at du gir beskjed i god tid hvis du ikke kan 
komme.

ې په دې هکله مناسب وخت مخکې خېر  ئ راتالی، اړینه ده چ  ې تاسو  نس  که چېر
.ورکړئ

Dato نېټه
Tidspunkt وخت
Sted ځای
Gi beskjed om du ikke kan komme til ئ راتالی، په دې اړه خېر ورکړئ ې تاسو  نس  که چېر
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Karriereveilederen vil bare registrere opplysninger om dine: وي :د مسلک او دندې الرښوونک به ستاسو په هکله یوازې الندې مالومات راجسېر

·       erfaringer fra utdanning og arbeid زده کړه او کاري تجربه
·       ferdigheter og interesser او عالیق (مهارتونه)وړتیاوې 
·       ønsker om utdanning og arbeid i Norge په ناروې کې د زده کړې او کار لپاره هیلې
·       behov for å søke godkjenning av utdanning د زده کړې د منلو د غوښتنلیک وړاندې کولو اړتیا
·       annet som kan være relevant for videre opplæring ې زده کړې رسه تړاو ولري

ې د ال زیابر نور هغه شیان چ 
Dine rettigheter ستاسو حقونه
Du har rett til å se opplysningene som blir registrert. تاسو د راجسېر شویو مالوماتو  د لیدلو حق لرئ.
Du kan kreve at opplysninger som er feil blir rettet ved å ta 
kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på denne e-
postadressen: post@imdi.no

ئ په دې اړه په ټولنه کې د . تاسو د ناسمو مالوماتو د اصالح کولو غوښتنه کوالی ش 
:                  جذب او تنوع له ریاست رسه د الندې برېښنالیک له الرې اړیکه ونیسئ

     
Opplysningene blir ikke delt med andre enn dem som skal veilede 
deg om opplæring, utdanning og arbeid. 

، زده کړې او کار په هکله  ې
ې تاسو ته د روزب  دا مالومات پرته له هغو کسانو څخه، چ 

ي یکېې ږ ې کوي، له بل چا رسه نه رس 
.الرښووب 

Opplysningene blir ikke brukt i behandlingen av søknad om 
beskyttelse (asyl). 

ي لو لپاره نه کارول کېې ږ ړ ې د غوښتنلیک د څېې .دا مالومات ستاسو د پناه غوښتت 

Invitasjon til karriereveiledning ې ته بلنه
د مسلک او دندې الرښووب 

Du er invitert til en karriereveiledningssamtale. ې ته بلنه درکړل شوې ده
.تاسو ته د مسلک او دندې الرښووب 

Det er svært viktig at du gir beskjed i god tid hvis du ikke kan 
komme.

ې په دې هکله مناسب وخت مخکې خېر  ئ راتالی، اړینه ده چ  ې تاسو  نس  که چېر
.ورکړئ

Dato نېټه
Tidspunkt وخت
Sted ځای
Gi beskjed om du ikke kan komme til ئ راتالی، په دې اړه خېر ورکړئ ې تاسو  نس  که چېر

Hvis du har utdanning fra før, kan du søke om å få utdanningen 
godkjent slik at du kan bruke den i Norge.

ې زده کړې  ئ غوښتنلیک وړاندې کړئ چ  ې تاسو مخکې زده کړې کړي وي، کوالی ش  که چېر
، تر څو په ناروې کې ترې ګټه واخلئ ي

.مو ومنل ش 
Registrering av opplysninger fra karriereveiledningen ول د مسلک او دندې له الرښوونو څخه د الس ته راغلو مالوماتو راجسېر
Etter at du har hatt en samtale med en karriereveileder, vil hun 
eller han registrere noen opplysninger fra samtalen. 

و اترو  و اترو وروسته به یاد الرښوونک  له خېر د مسلک او دندې له الرښوونکي رسه له خېر
ي مالومات راجسېر کړي .څخه ځیت 

Det er for at andre du møter i kommunen eller Nav skal kunne 
forberede sin samtale med deg. 

ې د ښاروالۍ  و چار دفېر  (کمون)دا  د دې لپاره، چ  ې له  (ناو)یا د کار او ټولیې   هغه کارکوونکي چ 
ي
و اترو ته چمتو کړای ش  .تاسو رسه لیدنه کوي، ځانونه له تاسو رسه خېر

Karriereveilederen vil bare registrere opplysninger om dine: وي :د مسلک او دندې الرښوونک به ستاسو په هکله یوازې الندې مالومات راجسېر

·       erfaringer fra utdanning og arbeid زده کړه او کاري تجربه
·       ferdigheter og interesser او عالیق (مهارتونه)وړتیاوې 
·       ønsker om utdanning og arbeid i Norge په ناروې کې د زده کړې او کار لپاره هیلې
·       behov for å søke godkjenning av utdanning د زده کړې د منلو د غوښتنلیک وړاندې کولو اړتیا
·       annet som kan være relevant for videre opplæring ې زده کړې رسه تړاو ولري

ې د ال زیابر نور هغه شیان چ 
Dine rettigheter ستاسو حقونه
Du har rett til å se opplysningene som blir registrert. تاسو د راجسېر شویو مالوماتو  د لیدلو حق لرئ.
Du kan kreve at opplysninger som er feil blir rettet ved å ta 
kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på denne e-
postadressen: post@imdi.no

ئ په دې اړه په ټولنه کې د . تاسو د ناسمو مالوماتو د اصالح کولو غوښتنه کوالی ش 
:                  جذب او تنوع له ریاست رسه د الندې برېښنالیک له الرې اړیکه ونیسئ

     
Opplysningene blir ikke delt med andre enn dem som skal veilede 
deg om opplæring, utdanning og arbeid. 

، زده کړې او کار په هکله  ې
ې تاسو ته د روزب  دا مالومات پرته له هغو کسانو څخه، چ 

ي یکېې ږ ې کوي، له بل چا رسه نه رس 
.الرښووب 

Opplysningene blir ikke brukt i behandlingen av søknad om 
beskyttelse (asyl). 

ي لو لپاره نه کارول کېې ږ ړ ې د غوښتنلیک د څېې .دا مالومات ستاسو د پناه غوښتت 

Invitasjon til karriereveiledning ې ته بلنه
د مسلک او دندې الرښووب 

Du er invitert til en karriereveiledningssamtale. ې ته بلنه درکړل شوې ده
.تاسو ته د مسلک او دندې الرښووب 

Det er svært viktig at du gir beskjed i god tid hvis du ikke kan 
komme.

ې په دې هکله مناسب وخت مخکې خېر  ئ راتالی، اړینه ده چ  ې تاسو  نس  که چېر
.ورکړئ

Dato نېټه
Tidspunkt وخت
Sted ځای
Gi beskjed om du ikke kan komme til ئ راتالی، په دې اړه خېر ورکړئ ې تاسو  نس  که چېر



……………………………………………………..………

…………………………………………………….……..

…………………………………………………………….

……………….……

……………………………………………………………….…

Hvis du har utdanning fra før, kan du søke om å få utdanningen 
godkjent slik at du kan bruke den i Norge.

ې زده کړې  ئ غوښتنلیک وړاندې کړئ چ  ې تاسو مخکې زده کړې کړي وي، کوالی ش  که چېر
، تر څو په ناروې کې ترې ګټه واخلئ ي

.مو ومنل ش 
Registrering av opplysninger fra karriereveiledningen ول د مسلک او دندې له الرښوونو څخه د الس ته راغلو مالوماتو راجسېر
Etter at du har hatt en samtale med en karriereveileder, vil hun 
eller han registrere noen opplysninger fra samtalen. 

و اترو  و اترو وروسته به یاد الرښوونک  له خېر د مسلک او دندې له الرښوونکي رسه له خېر
ي مالومات راجسېر کړي .څخه ځیت 

Det er for at andre du møter i kommunen eller Nav skal kunne 
forberede sin samtale med deg. 

ې د ښاروالۍ  و چار دفېر  (کمون)دا  د دې لپاره، چ  ې له  (ناو)یا د کار او ټولیې   هغه کارکوونکي چ 
ي
و اترو ته چمتو کړای ش  .تاسو رسه لیدنه کوي، ځانونه له تاسو رسه خېر

Karriereveilederen vil bare registrere opplysninger om dine: وي :د مسلک او دندې الرښوونک به ستاسو په هکله یوازې الندې مالومات راجسېر

·       erfaringer fra utdanning og arbeid زده کړه او کاري تجربه
·       ferdigheter og interesser او عالیق (مهارتونه)وړتیاوې 
·       ønsker om utdanning og arbeid i Norge په ناروې کې د زده کړې او کار لپاره هیلې
·       behov for å søke godkjenning av utdanning د زده کړې د منلو د غوښتنلیک وړاندې کولو اړتیا
·       annet som kan være relevant for videre opplæring ې زده کړې رسه تړاو ولري

ې د ال زیابر نور هغه شیان چ 
Dine rettigheter ستاسو حقونه
Du har rett til å se opplysningene som blir registrert. تاسو د راجسېر شویو مالوماتو  د لیدلو حق لرئ.
Du kan kreve at opplysninger som er feil blir rettet ved å ta 
kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på denne e-
postadressen: post@imdi.no

ئ په دې اړه په ټولنه کې د . تاسو د ناسمو مالوماتو د اصالح کولو غوښتنه کوالی ش 
:                  جذب او تنوع له ریاست رسه د الندې برېښنالیک له الرې اړیکه ونیسئ

     
Opplysningene blir ikke delt med andre enn dem som skal veilede 
deg om opplæring, utdanning og arbeid. 

، زده کړې او کار په هکله  ې
ې تاسو ته د روزب  دا مالومات پرته له هغو کسانو څخه، چ 

ي یکېې ږ ې کوي، له بل چا رسه نه رس 
.الرښووب 

Opplysningene blir ikke brukt i behandlingen av søknad om 
beskyttelse (asyl). 

ي لو لپاره نه کارول کېې ږ ړ ې د غوښتنلیک د څېې .دا مالومات ستاسو د پناه غوښتت 

Invitasjon til karriereveiledning ې ته بلنه
د مسلک او دندې الرښووب 

Du er invitert til en karriereveiledningssamtale. ې ته بلنه درکړل شوې ده
.تاسو ته د مسلک او دندې الرښووب 

Det er svært viktig at du gir beskjed i god tid hvis du ikke kan 
komme.

ې په دې هکله مناسب وخت مخکې خېر  ئ راتالی، اړینه ده چ  ې تاسو  نس  که چېر
.ورکړئ

Dato نېټه
Tidspunkt وخت
Sted ځای
Gi beskjed om du ikke kan komme til ئ راتالی، په دې اړه خېر ورکړئ ې تاسو  نس  که چېر

Hvis du har utdanning fra før, kan du søke om å få utdanningen 
godkjent slik at du kan bruke den i Norge.

ې زده کړې  ئ غوښتنلیک وړاندې کړئ چ  ې تاسو مخکې زده کړې کړي وي، کوالی ش  که چېر
، تر څو په ناروې کې ترې ګټه واخلئ ي

.مو ومنل ش 
Registrering av opplysninger fra karriereveiledningen ول د مسلک او دندې له الرښوونو څخه د الس ته راغلو مالوماتو راجسېر
Etter at du har hatt en samtale med en karriereveileder, vil hun 
eller han registrere noen opplysninger fra samtalen. 

و اترو  و اترو وروسته به یاد الرښوونک  له خېر د مسلک او دندې له الرښوونکي رسه له خېر
ي مالومات راجسېر کړي .څخه ځیت 

Det er for at andre du møter i kommunen eller Nav skal kunne 
forberede sin samtale med deg. 

ې د ښاروالۍ  و چار دفېر  (کمون)دا  د دې لپاره، چ  ې له  (ناو)یا د کار او ټولیې   هغه کارکوونکي چ 
ي
و اترو ته چمتو کړای ش  .تاسو رسه لیدنه کوي، ځانونه له تاسو رسه خېر

Karriereveilederen vil bare registrere opplysninger om dine: وي :د مسلک او دندې الرښوونک به ستاسو په هکله یوازې الندې مالومات راجسېر

·       erfaringer fra utdanning og arbeid زده کړه او کاري تجربه
·       ferdigheter og interesser او عالیق (مهارتونه)وړتیاوې 
·       ønsker om utdanning og arbeid i Norge په ناروې کې د زده کړې او کار لپاره هیلې
·       behov for å søke godkjenning av utdanning د زده کړې د منلو د غوښتنلیک وړاندې کولو اړتیا
·       annet som kan være relevant for videre opplæring ې زده کړې رسه تړاو ولري

ې د ال زیابر نور هغه شیان چ 
Dine rettigheter ستاسو حقونه
Du har rett til å se opplysningene som blir registrert. تاسو د راجسېر شویو مالوماتو  د لیدلو حق لرئ.
Du kan kreve at opplysninger som er feil blir rettet ved å ta 
kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på denne e-
postadressen: post@imdi.no

ئ په دې اړه په ټولنه کې د . تاسو د ناسمو مالوماتو د اصالح کولو غوښتنه کوالی ش 
:                  جذب او تنوع له ریاست رسه د الندې برېښنالیک له الرې اړیکه ونیسئ

     
Opplysningene blir ikke delt med andre enn dem som skal veilede 
deg om opplæring, utdanning og arbeid. 

، زده کړې او کار په هکله  ې
ې تاسو ته د روزب  دا مالومات پرته له هغو کسانو څخه، چ 

ي یکېې ږ ې کوي، له بل چا رسه نه رس 
.الرښووب 

Opplysningene blir ikke brukt i behandlingen av søknad om 
beskyttelse (asyl). 

ي لو لپاره نه کارول کېې ږ ړ ې د غوښتنلیک د څېې .دا مالومات ستاسو د پناه غوښتت 

Invitasjon til karriereveiledning ې ته بلنه
د مسلک او دندې الرښووب 

Du er invitert til en karriereveiledningssamtale. ې ته بلنه درکړل شوې ده
.تاسو ته د مسلک او دندې الرښووب 

Det er svært viktig at du gir beskjed i god tid hvis du ikke kan 
komme.

ې په دې هکله مناسب وخت مخکې خېر  ئ راتالی، اړینه ده چ  ې تاسو  نس  که چېر
.ورکړئ

Dato نېټه
Tidspunkt وخت
Sted ځای
Gi beskjed om du ikke kan komme til ئ راتالی، په دې اړه خېر ورکړئ ې تاسو  نس  که چېر

Hvis du har utdanning fra før, kan du søke om å få utdanningen 
godkjent slik at du kan bruke den i Norge.

ې زده کړې  ئ غوښتنلیک وړاندې کړئ چ  ې تاسو مخکې زده کړې کړي وي، کوالی ش  که چېر
، تر څو په ناروې کې ترې ګټه واخلئ ي

.مو ومنل ش 
Registrering av opplysninger fra karriereveiledningen ول د مسلک او دندې له الرښوونو څخه د الس ته راغلو مالوماتو راجسېر
Etter at du har hatt en samtale med en karriereveileder, vil hun 
eller han registrere noen opplysninger fra samtalen. 

و اترو  و اترو وروسته به یاد الرښوونک  له خېر د مسلک او دندې له الرښوونکي رسه له خېر
ي مالومات راجسېر کړي .څخه ځیت 

Det er for at andre du møter i kommunen eller Nav skal kunne 
forberede sin samtale med deg. 

ې د ښاروالۍ  و چار دفېر  (کمون)دا  د دې لپاره، چ  ې له  (ناو)یا د کار او ټولیې   هغه کارکوونکي چ 
ي
و اترو ته چمتو کړای ش  .تاسو رسه لیدنه کوي، ځانونه له تاسو رسه خېر

Karriereveilederen vil bare registrere opplysninger om dine: وي :د مسلک او دندې الرښوونک به ستاسو په هکله یوازې الندې مالومات راجسېر

·       erfaringer fra utdanning og arbeid زده کړه او کاري تجربه
·       ferdigheter og interesser او عالیق (مهارتونه)وړتیاوې 
·       ønsker om utdanning og arbeid i Norge په ناروې کې د زده کړې او کار لپاره هیلې
·       behov for å søke godkjenning av utdanning د زده کړې د منلو د غوښتنلیک وړاندې کولو اړتیا
·       annet som kan være relevant for videre opplæring ې زده کړې رسه تړاو ولري

ې د ال زیابر نور هغه شیان چ 
Dine rettigheter ستاسو حقونه
Du har rett til å se opplysningene som blir registrert. تاسو د راجسېر شویو مالوماتو  د لیدلو حق لرئ.
Du kan kreve at opplysninger som er feil blir rettet ved å ta 
kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på denne e-
postadressen: post@imdi.no

ئ په دې اړه په ټولنه کې د . تاسو د ناسمو مالوماتو د اصالح کولو غوښتنه کوالی ش 
:                  جذب او تنوع له ریاست رسه د الندې برېښنالیک له الرې اړیکه ونیسئ

     
Opplysningene blir ikke delt med andre enn dem som skal veilede 
deg om opplæring, utdanning og arbeid. 

، زده کړې او کار په هکله  ې
ې تاسو ته د روزب  دا مالومات پرته له هغو کسانو څخه، چ 

ي یکېې ږ ې کوي، له بل چا رسه نه رس 
.الرښووب 

Opplysningene blir ikke brukt i behandlingen av søknad om 
beskyttelse (asyl). 

ي لو لپاره نه کارول کېې ږ ړ ې د غوښتنلیک د څېې .دا مالومات ستاسو د پناه غوښتت 

Invitasjon til karriereveiledning ې ته بلنه
د مسلک او دندې الرښووب 

Du er invitert til en karriereveiledningssamtale. ې ته بلنه درکړل شوې ده
.تاسو ته د مسلک او دندې الرښووب 

Det er svært viktig at du gir beskjed i god tid hvis du ikke kan 
komme.

ې په دې هکله مناسب وخت مخکې خېر  ئ راتالی، اړینه ده چ  ې تاسو  نس  که چېر
.ورکړئ

Dato نېټه
Tidspunkt وخت
Sted ځای
Gi beskjed om du ikke kan komme til ئ راتالی، په دې اړه خېر ورکړئ ې تاسو  نس  که چېر

Hvis du har utdanning fra før, kan du søke om å få utdanningen 
godkjent slik at du kan bruke den i Norge.

ې زده کړې  ئ غوښتنلیک وړاندې کړئ چ  ې تاسو مخکې زده کړې کړي وي، کوالی ش  که چېر
، تر څو په ناروې کې ترې ګټه واخلئ ي

.مو ومنل ش 
Registrering av opplysninger fra karriereveiledningen ول د مسلک او دندې له الرښوونو څخه د الس ته راغلو مالوماتو راجسېر
Etter at du har hatt en samtale med en karriereveileder, vil hun 
eller han registrere noen opplysninger fra samtalen. 

و اترو  و اترو وروسته به یاد الرښوونک  له خېر د مسلک او دندې له الرښوونکي رسه له خېر
ي مالومات راجسېر کړي .څخه ځیت 

Det er for at andre du møter i kommunen eller Nav skal kunne 
forberede sin samtale med deg. 

ې د ښاروالۍ  و چار دفېر  (کمون)دا  د دې لپاره، چ  ې له  (ناو)یا د کار او ټولیې   هغه کارکوونکي چ 
ي
و اترو ته چمتو کړای ش  .تاسو رسه لیدنه کوي، ځانونه له تاسو رسه خېر

Karriereveilederen vil bare registrere opplysninger om dine: وي :د مسلک او دندې الرښوونک به ستاسو په هکله یوازې الندې مالومات راجسېر
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·       ferdigheter og interesser او عالیق (مهارتونه)وړتیاوې 
·       ønsker om utdanning og arbeid i Norge په ناروې کې د زده کړې او کار لپاره هیلې
·       behov for å søke godkjenning av utdanning د زده کړې د منلو د غوښتنلیک وړاندې کولو اړتیا
·       annet som kan være relevant for videre opplæring ې زده کړې رسه تړاو ولري

ې د ال زیابر نور هغه شیان چ 
Dine rettigheter ستاسو حقونه
Du har rett til å se opplysningene som blir registrert. تاسو د راجسېر شویو مالوماتو  د لیدلو حق لرئ.
Du kan kreve at opplysninger som er feil blir rettet ved å ta 
kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på denne e-
postadressen: post@imdi.no

ئ په دې اړه په ټولنه کې د . تاسو د ناسمو مالوماتو د اصالح کولو غوښتنه کوالی ش 
:                  جذب او تنوع له ریاست رسه د الندې برېښنالیک له الرې اړیکه ونیسئ

     
Opplysningene blir ikke delt med andre enn dem som skal veilede 
deg om opplæring, utdanning og arbeid. 

، زده کړې او کار په هکله  ې
ې تاسو ته د روزب  دا مالومات پرته له هغو کسانو څخه، چ 

ي یکېې ږ ې کوي، له بل چا رسه نه رس 
.الرښووب 

Opplysningene blir ikke brukt i behandlingen av søknad om 
beskyttelse (asyl). 

ي لو لپاره نه کارول کېې ږ ړ ې د غوښتنلیک د څېې .دا مالومات ستاسو د پناه غوښتت 
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Det er svært viktig at du gir beskjed i god tid hvis du ikke kan 
komme.

ې په دې هکله مناسب وخت مخکې خېر  ئ راتالی، اړینه ده چ  ې تاسو  نس  که چېر
.ورکړئ
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Dato نېټه
Tidspunkt وخت
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Velkommen til karriereveiledning! ې ته ښه راغالست
!د مسلک او دندې الرښووب 


