
معرفی به آموزش های سطح متوسط باال و تمرین
آموزش متوسط سطح باال و کارآموزی چیست؟

نظر شما چیست؟
در برنامه های مختلف شما در مورد چه می آوزید شما؟

گزینه های مختلف را که شما میتوانید از آنها اختیار کنید و اینکه کدام قوانین قابل اجرا اند، مطالعه نمایید. ممکن است پس از آن
برای شما آسانتر باشد تا آموزش و کارآموزی متوسط سطح باال را برای خود انتخاب کنید.

آموزش متوسط سطح باال و کارآموزی چیست؟
زمانیکه شما 10 سال آموزش حتمی خود را تکمیل نمودید، شما مستلزم به خواندن آموزش متوسط سطح باال و کارآموزی

هستید.

شما باید شخصًا برای یک جای در آموزش متوسط سطح باال و کارآموزی درخواست بدهید.
شما سه برنامۀ آموزشی را در درخواست خود مینویسید.

شما به یکی از سه برنامۀ انتخاب شدۀ خودتان انتخاب خواهید شد.

کدام برنامۀ آموزشی را باید انتخاب کنید؟
در سطح آموزش متوسط باال 15 برنامۀ آموزشی مختلف برای انتخاب کردن وجود دارند. این برنامه های آموزشی در بخش
های مختلف آموزش مانند ورزشی و آموزش های فیزیکی، برق و کارآموزی برقی و کشاوری، ماهی گیری و مالداری است.

شما باید پیدا کنید که کدام برنامه به شما و عالقمندی شما مناسب است.

آموزش های عمومی یا آموزش حرفه ای؟ 
ما بین برنامه های آموزشی عمومی و حرفه ای فرق می گذاریم.

آیا میتوانید خود را میتوانید ببینید که بیشتر آموزش ها را در یک دانشکده یا دانشگاه انتخاب میکنید؟ آموزش های عمومی
شما را برای تحصیالت عالی آماده می سازد. 5 برنامۀ آموزشی عمومی وجود دارند.
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آیا میخواهید یک حرفۀ عملی را پس از آموزش متوسط سطح باال یا کارآموزی داشته باشید؟ آموزش حرفه ای به شما
شایستگی های حرفه ای را میدهد که بتوانید به زندگی کار بروید. 10 برنامۀ آموزش حرفه ای وجود دارد.

اگر شما آموزش حرفه ای را انتخاب میکنید، شما همچنان فرصت آموزش بیشتر و بدست آوردن سند داخلۀ در دانشگاه را
پس از تکمیل نمودن و موفق شدن در آموزش حرفه ای و کارآموزی را میدهد. 

آیا شما در مورد انتخاب خود اطمینان ندارید؟

با مشاوره دهندۀ آموزشی و حرفه ای در مکتب خود در ارتباط به بهترین برنامه های مناسب به شما صحبت کنید.
چندین پشتیبان های انترنتی وجود دارند که شما بتوانید عالقمندی خود را آغاز نمایید. چرا آزمون را امتحان نمی کنید "چه

چیزی به شما مناسب خواهد بود؟"؛ شما میتوانید پرسش ها را در صفحه اول vilbli.no پیدا کنید. ممکن است به شما اشارۀ
بدهد که کدام برنامه های آموزشی را شما با آزمودن میتوانید آغاز نمایید.

15 برنامه های آموزشی که به شما گزینه های
بیشتری را میدهد

5 برنامه های آموزشی عمومی
آموزش های عمومی برای شخصی است که میخواهد تحصیالت عالی را فراگیرد تا اینکه بتواند بطور مثال استاد، پرستار یا

قانون دان شود.

برای انتخاب نمودن 5 برنامۀ آموزشی عمومی وجود دارند.
بیشتر مضمون ها ىر آموزش های عمومی «مضمون های خوانشی» نمادین اند مانند ناروژی، ریاضیات، اجتماعیات،

تاریخ، آموزش های طبعی و زبان های خارجی.
برعالوه شما از برنامۀ آموزشی خود مضمون های را دارید، بطور مثال موسیقی، ورزش های سطح-باال، معماری یا

فیزیک.
زمانیکه شما سه سال را تکمیل و کامیاب شده باشید، شما اسناد ورودی دانشگاه عمومی را بدست می آورید.

شما باید اسناد ورودی دانشگاه عمومی را برای درخواست دادن به تحصیالت عالی در دانشکده یا دانشگاه داشته باشید.

در مورد برنامه های آموزشی که شما میتوانید از میان آنها انتخاب کنید، بخوانید
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ورزش و تربیت بدنی
هنر، طراحی و معماری

رسانه و ارتباطات
موسیقی و رقص و تئاتر

رشته های عمومی

تخصص در رشته های عمومی
یکی از این تخصص ها را انتخاب کنید

علوم طبیعی و ریاضیات
زبان، علوم اجتماعی و اقتصاد

آنچه می آموزید
بسته به دروس انتخابی:

ریاضیات و سایر علوم طبیعی
مدیریت و اقتصاد

تاریخ، سیاست و فلسفه
زبان

سایر دروس تئوری

باید این ویژگی ها را داشته باشید
عالقمند به کار با دروس تئوری

حس همکاری، نظم و خویشتنداری
عالقمند به نوشتن یا محاسبات

عالقمند به امور فرهنگی و اجتماعی

سندی که بدست می آورید
سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها و امکان ادامه تحصیالت عالی

در صورت ادامه تحصیالت عالی، مشاغلی همچون موارد زیر برای شما امکان
پذیر می شود

محیط های کاری احتمالی

پرستار، پزشک یا دامپزشک
مهندس، حقوق دان یا اقتصاددان

معلم، روانشناس یا مدیر 
می توانید آموزش الزم برای حرفه های دیگر را ببینید - با سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها می توانید برای شرکت در

اکثر رشته های دانشکده و دانشگاه ها درخواست کنید.

بیمارستان، دادگاه، ایستگاه پلیس یا بخش های امور اداری شهری
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پذیرش در آموزش عالی
با سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها، می توانید برای اکثر رشته ها در دانشگاه ها و دانشکده ها درخواست کنید. با این وجود

برخی از رشته ها مستلزم شرایط پذیرش خاصی هستند:

آزمون های ورودی: برخی از رشته ها مستلزم آزمون ورودی عملی برای پذیرش هستند. مثًال رشته های خالق و ورزشی.
شرایط علمی موردنیاز: برای برخی از رشته ها باید دروس علمی خاصی را گذرانده باشید. مثًال رشته های مهندسی، علمی

و پزشکی. شرایط الزم پذیرش برای دانشگاه ها و دانشکده ها را می توانید در samordnaopptak.no بیابید. در
برخی از برنامه های آموزشی، پیدا کردن ساعت موردنظر در برنامه زمانی برای همه علوم موردنیاز کار مشکلی است.

اگر در مطالعات عمومی در Vg2 و Vg3 در علوم طبیعی و ریاضیات مهارت پیدا کرده باشید، اکنون برای انتخاب دروس
علمی موردنیازتان در بهترین موقعیت ممکن هستید.

رسانه و ارتباطات
آنچه که می آموزید

تکنیک های داستان سرایی به صورت متنی، صوتی و تصویری
درباره تأثیر رسانه، تاریخچه رسانه و روزنامه نگاری

چیدمان، حالت و طرح پیام
استفاده از شکل، رنگ و نور به عنوان جلوه

پیشرفت بیشتر مهارت دیجیتالی شما
دروس نظری

باید دارای این ویژگی ها باشید
مهارت در بیان شفاهی و کتبی

حس زیباشناسی و تشخیص خوب رنگ ها
عالقه به فناوری اطالعات و رسانه دیجیتالی

سندی که بدست می آورید
سند پذیرش در دانشگاه و امکان ادامه تحصیالت عالی

در صورت ادامه تحصیالت عالی، مشاغلی همچون موارد زیر برای شما امکان
پذیر می شود

روزنامه نگار، نویسنده تبلیغات
طراح وب، طراح تعامالت یا طراح بازی

تکنسین صدا یا تولیدکننده فیلم یا صدا

دفاتر وکال، آژانس های مشاوره یا شرکت های مهندسی
کودکستان، مدارس یا دانشگاه ها
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مشاور ارتباطات یا مشاور رسانه ای و اجتماعی 
می توانید آموزش الزم برای حرفه های دیگر را ببینید - با سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها می توانید برای شرکت در

اکثر رشته های دانشکده و دانشگاه ها درخواست کنید

محیط های کاری احتمالی
روزنامه و مجله

آژانس های تبلیغاتی یا ارتباطات
شرکت های تولیدی و رسانه ای

موسسات عمومی

پذیرش در آموزش عالی
با سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها، می توانید برای اکثر رشته ها در دانشگاه ها و دانشکده ها درخواست کنید. با این وجود

برخی از رشته ها مستلزم شرایط پذیرش خاصی هستند:

آزمون های ورودی: برخی از رشته ها مستلزم آزمون ورودی عملی برای پذیرش هستند. مثًال رشته های خالق و ورزشی.
شرایط علمی موردنیاز: برای برخی از رشته ها باید دروس علمی خاصی را گذرانده باشید. مثًال رشته های مهندسی، علمی

و پزشکی. شرایط الزم پذیرش برای دانشگاه ها و دانشکده ها را می توانید در samordnaopptak.no بیابید. در
برخی از برنامه های آموزشی، پیدا کردن ساعت موردنظر در برنامه زمانی برای همه علوم موردنیاز کار مشکلی است.

اگر در مطالعات عمومی در Vg2 و Vg3 در علوم طبیعی و ریاضیات مهارت پیدا کرده باشید، اکنون برای انتخاب دروس
علمی موردنیازتان در بهترین موقعیت ممکن هستید.

موسیقی و رقص و تئاتر
تخصصی در این زمینه ها انتخاب کنید

رقص
تئاتر

موسیقی

آنچه که می آموزید
بسته به دروس انتخابی:

اجرای موسیقی، به صورت تکی و گروهی
بیان نمایشی رقص، تکنیک های رقص و طراحی رقص

تکنیک های نمایشی، کارگردانی و تولیدات تئاتری
پیشرفت بیشتر مهارت های خالقانه شما

دروس نظری

ویژگی هایی که باید داشته باشید
بسته به تخصصتان: 
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اجرای موسیقی، مهارت در خوانندگی و نوازندگی
مهارت در سبک رقص

عالقمند به ایفای نقش و حضور در صحنه
آمادگی برای تمرینات زیاد، به تنهایی و با دیگران در طول ساعت های کالسی و خارج از آن

خالق 
بر اساس آزمون پذیرش یا مهارت های مستند، نیمی از دانش آموزان Vg1 ممکن است پذیرش

شوند. 

سندی را که بدست می آورید
سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها و امکان ادامه تحصیالت عالی

در صورت ادامه تحصیالت عالی، مشاغلی همچون موارد زیر برای شما امکان
پذیر می شود

رقصنده، طراح رقص یا مربی رقص
خواننده، مربی موسیقی یا موسیقی درمان

هنرپیشه، طراح صحنه یا نمایش نویس 
می توانید آموزش الزم برای حرفه های دیگر را ببینید - با سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها می توانید برای شرکت در

اکثر رشته های دانشکده و دانشگاه ها درخواست کنید.

محیط های کاری احتمالی
سالن های تئاتر و اپرا

سالن های ارکستر، کنسرت و گروه های موسیقی
آسایشگاه سالمندان و مدارس

پذیرش در آموزش عالی
با سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها، می توانید برای اکثر رشته ها در دانشگاه ها و دانشکده ها درخواست کنید. با این وجود

برخی از رشته ها مستلزم شرایط پذیرش خاصی هستند:

آزمون های ورودی: برخی از رشته ها مستلزم آزمون ورودی عملی برای پذیرش هستند. مثًال رشته های خالق و ورزشی.
شرایط علمی موردنیاز: برای برخی از رشته ها باید دروس علمی خاصی را گذرانده باشید. مثًال رشته های مهندسی، علمی

و پزشکی. شرایط الزم پذیرش برای دانشگاه ها و دانشکده ها را می توانید در samordnaopptak.no بیابید. در
برخی از برنامه های آموزشی، پیدا کردن ساعت موردنظر در برنامه زمانی برای همه علوم موردنیاز کار مشکلی است.

اگر در مطالعات عمومی در Vg2 و Vg3 در علوم طبیعی و ریاضیات مهارت پیدا کرده باشید، اکنون برای انتخاب دروس
علمی موردنیازتان در بهترین موقعیت ممکن هستید.

هنر، طراحی و معماری
آنچه که می آموزید
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طراحی
شکل دادن به اشیا تشکیل شده از مواد مختلف

پیشرفت بیشتر توانایی های خالقانه خود
درباره هنر و فرهنگ

درباره توسعه شهری و محلی
دروس نظری

باید واجد این شرایط باشید
عالقه به طراحی

خالقیت
عالقه به طراحی، اشکال و رنگ ها

عالقه به هنرهای زیبا
عالقه به خلق چیزها

سندی که بدست می آورید
سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها و امکان ادامه تحصیالت عالی

در صورت ادامه تحصیالت عالی، مشاغلی همچون موارد زیر برای شما امکان
پذیر می شود

معمار، معمار مناظر طبیعی یا معمار ساختمان
طرایح محصول، طراحی صنعتی یا طراح گرافیک

هنرمند، متصدی یا واسط امور هنری و فرهنگی 
می توانید آموزش الزم برای حرفه های دیگر را ببینید - با سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها می توانید برای شرکت در

اکثر رشته های دانشکده و دانشگاه ها درخواست کنید.

محیط های کاری احتمالی
دفتر یک معمار یا شرکت های کارآفرینی و ساختمانی

شرکت های تلویدی یا سازمان های طراحی
موزه، گالری ها یا استودیوهای هنرمندان

پذیرش در آموزش عالی
با سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها، می توانید برای اکثر رشته ها در دانشگاه ها و دانشکده ها درخواست کنید. با این وجود

برخی از رشته ها مستلزم شرایط پذیرش خاصی هستند:

آزمون های ورودی: برخی از رشته ها مستلزم آزمون ورودی عملی برای پذیرش هستند. مثًال رشته های خالق و ورزشی.
شرایط علمی موردنیاز: برای برخی از رشته ها باید دروس علمی خاصی را گذرانده باشید. مثًال رشته های مهندسی، علمی

و پزشکی. شرایط الزم پذیرش برای دانشگاه ها و دانشکده ها را می توانید در samordnaopptak.no بیابید. در
برخی از برنامه های آموزشی، پیدا کردن ساعت موردنظر در برنامه زمانی برای همه علوم موردنیاز کار مشکلی است.

اگر در مطالعات عمومی در Vg2 و Vg3 در علوم طبیعی و ریاضیات مهارت پیدا کرده باشید، اکنون برای انتخاب دروس
علمی موردنیازتان در بهترین موقعیت ممکن هستید.

http://www.samordnaopptak.no/info/


ورزش و تربیت بدنی
آنچه که می آموزید

درباره فعالیت ها و تمرینات فیزیکی
مدیریت آموزشی

درباره سالمت، تغذیه و ساختار بدن
دروس نظری

باید دارای این ویژگی ها باشید
عالقمندی به به فعالیت فیزیکی و سالمت

آمادگی برای آموزش و تمرین روزانه در طول ساعات مدرسه و خارج از آن
مهارت در یک یا چند رشته ورزشی 

بر اساس آزمون پذیرش یا مهارت های مستند، نیمی از دانش آموزان Vg1 ممکن است پذیرفته

شوند. 

سندی که بدست می آورید
سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها و امکان ادامه تحصیالت عالی

در صورت ادامه تحصیالت عالی، مشاغلی همچون موارد زیر برای شما امکان
پذیر می شود

فیزیوتراپیست، یک روانشناس ورزشی یا مربی شخصی
معلم، مشاور و راهنمای ورزشی در زمینه فعالیت فیزیکی و سالمت

راهنما در صنعت توریسم و منابع طبیعی
افسر پلیس، افسری در نیروهای مسلح 

می توانید آموزش الزم برای حرفه های دیگر را ببینید - با سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها می توانید برای شرکت در
اکثر رشته های دانشکده و دانشگاه ها درخواست کنید.

محیط های کاری احتمالی
مدارس

مراکز آموزش یا مؤسسات ورزشی
مؤسسات درمانی

یگان های نیروهای مسلح و پلیس

پذیرش در آموزش عالی
با سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها، می توانید برای اکثر رشته ها در دانشگاه ها و دانشکده ها درخواست کنید. با این وجود

برخی از رشته ها مستلزم شرایط پذیرش خاصی هستند:



آزمون های ورودی: نیروهای مسلح و نروژی کالج دانشگاه پلیس حداقل الزامات فیزیکی است. اگر شما را ورزش و تربیت
بدنی شما یک مبنای خوبی برای گرفتن آزمون های فیزیکی دارند. 

شرایط علمی موردنیاز: برخی از مطالعات شما نیاز به افراد علم خاص است. نمونه هایی از این مطالعات مهندسی، علوم و
مطالعات پزشکی. شما را به شرایط پذیرش برای کالج ها و دانشگاه دانشگاه در samordnaopptak.no بیابید. در
برخی از برنامه های آموزشی آن ممکن است مشکل برای پیدا کردن اتاق در جدول زمانی را انتخاب کنید تمام علوم شما
نیاز دارید. اگر شما را تخصص در مطالعات عمومی با علوم طبیعی و ریاضیات در Vg2 و Vg3 شما بهترین شانس از

قادر بودن به علوم شما نیاز ایستاده است.

http://www.samordnaopptak.no/info/


10 برنامۀ آموزشی حرفه ای
آموزش حرفه ای برای شماست که میخواهید حرفۀ عملی داشته باشید، بطور مثال میکانیک برق، آشپز یا سلمان.

10 برنامه های آموزشی حرفه ای وجود دارند که بین آنها میتوانید انتخاب کنید.

در اکثر مضمون های حرفه ای، آموزش با دو سال در مکتب و دو سال در یک شرکت ارائه میشود.
کارآموزی در یک شرکت دانشجوی نیست گویند. هنگام دانشجوی، ممکن است معاش نیز دریافت کنید.

زمانیکه شما آموزش حرفه ای و کارآموزی را تکمیل کرده باشید، شما مهارت حرفه ای بدست می آورید.
با مهارت حرفه ای شما میتوانید برای وظیفه درخواست دهید یا آموزش بیشتر را در دانشکدۀ حرفه ای سومی فراگیرید.

شما همچنان مستحق اخذ برنامۀ کمکی برای اسناد ورودی دانشگاه عمونی میشوید (پایان ببینید).

در مورد برنامه های آموزشی که شما میتوانید از میان آنها انتخاب کنید، بخوانید:

ساختمان و ساخت و ساز
برق و الکترونیک

طراحی آرایش، گل، داخلی و خرده فروشی
صنایع دستی، طراحی و توسعه محصول
مراقبت بهداشتی، رشد کودکی و جوانی
تکنولوژی معلومات و تولید رسانه ای

(Vg3 با این گزینه از مطالعات عمومی) کشاورزی، ماهیگیری و جنگل داری
رستوران و پروسس غذا

فروش، خدمات و گردشگری
تکنولوژی و تولید صنعتی

برق و الکترونیک
تیم شما

نصب و نگهداری سیستم های الکتریکی و الکترونیکی
نصب، پیوست و برنامه ریزی سیستم ها و نصب های الکتریکی و الکترونیکی
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تعمیر تجهیزات الکتریکی
توسعه محصوالت الکترونیکی جدید

پیکربندی و برنامه ریزی تجهیزات و مجموعه ها
در مورد ایمنی، امنیت و مستندات

شما باید
دقیق و سیستماتیک عمل کنید

متمایل به بخش های عملی باشید و مهارت های کار دستی خوبی داشته باشید
ذهنیت خدماتی و منطقی داشته باشید
خالق و دارای دید رنگی خوب باشید

شما می توانید
برقکار، تکنسین لوازم برقی یا اپراتور منبع تغذیه شوید

تنظیم کننده پانل کنترول، تنظیم کننده سیگنال یا تنظیم کننده آسانسور شوید
تکنسین هواپیما یا مکانیک موتور هواپیما شوید

تکنسین فضایی، تکنسین الکترونیک کامپیوتر یا تکنسین الکترونیک تولید شوید
مکانیک خودرو یا اپراتور زیرمجموعه ROV شوید

متخصص یخچال و فریزر و تنظیم کننده پمپ حرارتی یا تکنسین سیستم های تهویه شوید
مشاهده تمام مشاغل و شایستگی

محل های کار
شرکت های دولتی یا خصوصی
صنعت پروسس یا الکترونیک

صنعت مکانیک، تولید برق یا عملیه های راه آهن
صنایع کامپیوتر، هواپیما و نفت

تحصیالت بیشتر
کارآموزی و آموزش حرفه ای، مهارت های شغلی را در پی خواهد داشت (با سند کارگر مجرب یا سند تخصصی یا بدون این

سندها). پس از تکمیل آموزش حرفه ای می توانید شروع به کار کرده یا تحصیالتتان را ادامه دهید:

می توانید در سطح آموزش دانشگاهی در یک دانشکده حرفه ای تحصیالت تکمیلی تان را ادامه دهید. آموزش حرفه ای
دانشگاهی پس از آموزش پیش دانشگاهی حرفه ای انجام می شود و آموزش حرفه ای تکمیلی را امکان پذیر می کند که

ممکن است مستقیمًا در زندگی کاری مورد استفاده قرار گیرد.
می توانید یک برنامه تکمیلی Vg3 برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها را پشت سر بگذرانید 

– بعد از Vg2 یا 
– بعد از کسب مهارت حرفه ای. 

سپس می توانید تحصیالت عالی تان را در دانشگاه یا دانشکده ادامه دهید. به خاطر داشته باشید که برخی از برنامه های
آموزشی مثل رشته های مهندسی، علمی و پزشکی مستلزم گذراندن دروس علمی خاصی هستند.

همچنین می  توانید پس از یک دوره مقدماتی یا از طریق مسیر Y (مسیر حرفه ای به آموزش عالی) برای ورود به آموزش
عالی درخواست کنید. دوره های مقدماتی و مسیر Y  اکثرًا برای رشته های علمی و مهندسی استفاده می شود.

https://www.vilbli.no/?lan=23&tid=v2023&falang=-1&program=v.el&kurs=v.elele1----&side=1.3
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تکنولوژی معلومات و تولید رسانه ای
تیم شما

توسعه ایده ها و راه حل خالقانه مشکالت
در مورد پشتیبانی استفاده کننده، شبکه ها، امنیت IT و برنامه نویسی

پخش محتوا و بیان داستان
طراحی عکس، فیلم و گرافیک

ارتباطات و بازاریابی

شما باید
خالق باشید

عالقمند به IT، شبکه ها و نرم افزارها باشید
عالقمند به اشکال بصری بیان باشید

دقیق باشید

شما می توانید
برنامه نویس IT یا تکنسین عملیه های IT شوید

طراح رسانه ای، تکنسین رسانه ای یا تولیدکننده رسانه ای شوید 
همه مشاغل و مهارت ها را ببینید

محل های کار
IT و بخش های IT شرکت های عملیه های

شرکت های چندرسانه ای، آژانس های تبلیغاتی یا انتشارات

تحصیالت بیشتر
کارآموزی و آموزش حرفه ای، مهارت های شغلی را در پی خواهد داشت (با گواهی کارگر مجرب یا گواهی تخصصی یا بدون

این گواهی ها). پس از تکمیل آموزش حرفه ای می توانید شروع به کار کرده یا تحصیالتتان را ادامه دهید:

می توانید در سطح آموزش دانشگاهی در یک دانشکده حرفه ای تحصیالت تکمیلی تان را ادامه دهید. آموزش حرفه ای
دانشگاهی پس از آموزش پیش دانشگاهی حرفه ای انجام می شود و آموزش حرفه ای تکمیلی را امکان پذیر می کند که

ممکن است مستقیمًا در زندگی کاری مورد استفاده قرار گیرد.
می توانید یک برنامه تکمیلی Vg3 برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها را پشت سر بگذرانید 

– بعد از Vg2 یا 
– بعد از کسب مهارت حرفه ای. 

سپس می توانید تحصیالت عالی تان را در دانشگاه یا دانشکده ادامه دهید. به خاطر داشته باشید که برخی از برنامه های
آموزشی مثل رشته های مهندسی، علمی و پزشکی مستلزم گذراندن دروس علمی خاصی هستند.

همچنین می  توانید پس از یک دوره مقدماتی یا از طریق مسیر Y (مسیر حرفه ای به آموزش عالی) برای ورود به آموزش
عالی درخواست کنید. دوره های مقدماتی و مسیر Y  اکثرًا برای رشته های علمی و مهندسی استفاده می شود.
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تکنولوژی و تولید صنعتی
تیم شما

برنامه ریزی تولید و پروسس های تولید
اتوماسیون و برنامه نویسی ربات ها

در مورد ماشین آالت و تجهیزات تولید
در مورد خودروها و حمل و نقل

در مورد پروسس های شیمیایی و تکنیک های شیمی
در مورد سالمت، محیط زیست و ایمنی

شما باید
ذهنیت عملی داشته و در کارکردن با دستان خویش خوب باشید

مستقل و دقیق باشید
عالقمند به تکنولوژی جدید باشید

شما می توانید
سازنده آلومینیوم، جوشکار یا کارگر ورق فلز شوید
سازنده ابزار، سازنده ساز و ابزار یا قفل ساز شوید
تکنسین آزمایشگاه یا تکنسین پروسس شیمیایی شوید

خیاط صنعتی، تکنسین منسوجات صنعتی یا اپراتور لباسشویی شوید
تکنسین تعمیر بدنه خودرو، مکانیک خودرو یا متخصص رنگ خودرو شوید

اپراتور تدارکات یا راننده ترانزیت شوید
مکانیک ماشین آالت ساختمانی، ماشین آالت کشاورزی یا مکانیک موتور شوید

اپراتور مته کاری یا حفرکننده چاه شوید
دریانورد یا مکانیک انجن کشتی شوید

مشاهده تمام مشاغل و شایستگی

محل های کار
صنایع فنی و الکترومکانیکی

صنایع کشتی و خودرو
صنایع پروسس شیمیایی یا صنایع منسوجات

صنایع خودرو یا صنایع نفت
شرکت های حمل و نقل کاال

تحصیالت بیشتر
کارآموزی و آموزش حرفه ای، مهارت های شغلی را در پی خواهد داشت (با سند کارگر مجرب یا سند تخصصی یا بدون این

سندها). پس از تکمیل آموزش حرفه ای می توانید شروع به کار کرده یا تحصیالتتان را ادامه دهید:

https://www.vilbli.no/?lan=23&tid=v2023&falang=-1&program=v.tp&kurs=v.tptip1----&side=1.3


می توانید در سطح آموزش دانشگاهی در یک دانشکده حرفه ای تحصیالت تکمیلی تان را ادامه دهید. آموزش حرفه ای
دانشگاهی پس از آموزش پیش دانشگاهی حرفه ای انجام می شود و آموزش حرفه ای تکمیلی را امکان پذیر می کند که

ممکن است مستقیمًا در زندگی کاری مورد استفاده قرار گیرد.
می توانید یک برنامه تکمیلی Vg3 برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها را پشت سر بگذرانید 

– بعد از Vg2 یا 
– بعد از کسب مهارت حرفه ای. 

سپس می توانید تحصیالت عالی تان را در دانشگاه یا دانشکده ادامه دهید. به خاطر داشته باشید که برخی از برنامه های
آموزشی مثل رشته های مهندسی، علمی و پزشکی مستلزم گذراندن دروس علمی خاصی هستند.

همچنین می  توانید پس از یک دوره مقدماتی یا از طریق مسیر Y (مسیر حرفه ای به آموزش عالی) برای ورود به آموزش
عالی درخواست کنید. دوره های مقدماتی و مسیر Y  اکثرًا برای رشته های علمی و مهندسی استفاده می شود.

رستوران و تهیه غذا
تیم شما

در مورد رژیم غذایی، مواد مغذی و تغذیه
آماده سازی و ارائه غذا

نحوه پروسس کردن مواد خام، مواد غذایی و نوشیدنی ها
در مورد سنت های غذایی

در مورد سبک زندگی و بهداشت ارتقاء دهنده سالمت

شما باید
متمایل به بخش های عملی بوده و در کارکردن با دستان خویش خوب باشید

خالق و دقیق باشید
ذهنیت خدماتی داشته باشید

شما می توانید
آشپز، آشپز تغذیه یا پیش خدمت شوید

نانوا یا شیرینی پز شوید
تولید کننده سوسیس یا برش دهنده گوشت شوید

قصاب، فروشنده محصوالت تازه یا فروشنده غذاهای دریایی شوید
تکنسین تولید غذاهای دریایی یا تکنسین تولید مواد غذایی شوی

مشاهده تمام مشاغل و شایستگی

محل های کار
صنعت هتل و رستوران

بیمارستان ها و نهادهای بهداشتی
صنایع تولید مواد غذایی

نانوایی، فروشگاه های شیرینی یا قصابی

https://www.vilbli.no/utdanningsprogram/nb/no/elev-eller-privatist/a/034060
https://www.vilbli.no/utdanningsprogram/nb/no/elev-eller-privatist/a/034060
http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/andre-veier-til-opptak/ingeniorutdanning/
https://www.vilbli.no/?lan=23&tid=v2023&falang=-1&program=v.rm&kurs=v.rmrmf1----&side=1.3


فروشگاه هایی که محصوالت تازه می فروشند

تحصیالت بیشتر
کارآموزی و آموزش حرفه ای، مهارت های شغلی را در پی خواهد داشت (با سند کارگر مجرب یا سند تخصصی یا بدون این

سندها). پس از تکمیل آموزش حرفه ای می توانید شروع به کار کرده یا تحصیالتتان را ادامه دهید:

می توانید در سطح آموزش دانشگاهی در یک دانشکده حرفه ای تحصیالت تکمیلی تان را ادامه دهید. آموزش حرفه ای
دانشگاهی پس از آموزش پیش دانشگاهی حرفه ای انجام می شود و آموزش حرفه ای تکمیلی را امکان پذیر می کند که

ممکن است مستقیمًا در زندگی کاری مورد استفاده قرار گیرد.
می توانید یک برنامه تکمیلی Vg3 برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها را پشت سر بگذرانید 

– بعد از Vg2 یا 
– بعد از کسب مهارت حرفه ای. 

سپس می توانید تحصیالت عالی تان را در دانشگاه یا دانشکده ادامه دهید. به خاطر داشته باشید که برخی از برنامه های
آموزشی مثل رشته های مهندسی، علمی و پزشکی مستلزم گذراندن دروس علمی خاصی هستند.

همچنین می  توانید پس از یک دوره مقدماتی یا از طریق مسیر Y (مسیر حرفه ای به آموزش عالی) برای ورود به آموزش
عالی درخواست کنید. دوره های مقدماتی و مسیر Y  اکثرًا برای رشته های علمی و مهندسی استفاده می شود.

ساختمان و ساخت و ساز
تیم شما

تولید و ساخت ساختمان و امکانات جدید
بازسازی و نگهداری ساختمان و امکانات

در مورد آب و هوا و تکنولوژی
استفاده از طرح، توضیحات و محاسبات

در مورد کیفیت و ایمنی
دانش در مورد مواد

شما باید
ذهنیت عملی داشته و در کارکردن با دستان خویش خوب باشید

مستقل و دقیق باشید
در همکاری با دیگران به خوبی عمل کنید

شما می توانید
کارگر راه سازی و ساخت و ساز یا آسفالت شوید

سازنده محوطه، باغبان یا یک اپراتور ماشین آالت ساختمانی شوید
نقاش، آجرپز، نجار یا لوله کش شوید

سازنده داربست، طراح سقف یا آهن کوب شوید
نجار محصوالت چوبی یا شیشه گر شوید
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مشاهده تمام مشاغل و شایستگی

محل های کار
شرکت های دولتی یا خصوصی

شرکت های صنایع دستی بزرگ یا کوچک
شرکت های صنعتی یا ساختمانی

تحصیالت بیشتر
کارآموزی و آموزش حرفه ای، مهارت های شغلی را در پی خواهد داشت (با سند کارگر مجرب یا سند تخصصی یا بدون این

سندها). پس از تکمیل آموزش حرفه ای می توانید شروع به کار کرده یا تحصیالتتان را ادامه دهید:

می توانید در سطح آموزش دانشگاهی در یک دانشکده حرفه ای تحصیالت تکمیلی تان را ادامه دهید. آموزش حرفه ای
دانشگاهی پس از آموزش پیش دانشگاهی حرفه ای انجام می شود و آموزش حرفه ای تکمیلی را امکان پذیر می کند که

ممکن است مستقیمًا در زندگی کاری مورد استفاده قرار گیرد.
می توانید یک برنامه تکمیلی Vg3 برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها را پشت سر بگذرانید 

– بعد از Vg2 یا 
– بعد از کسب مهارت حرفه ای. 

سپس می توانید تحصیالت عالی تان را در دانشگاه یا دانشکده ادامه دهید. به خاطر داشته باشید که برخی از برنامه های
آموزشی مثل رشته های مهندسی، علمی و پزشکی مستلزم گذراندن دروس علمی خاصی هستند.

همچنین می  توانید پس از یک دوره مقدماتی یا از طریق مسیر Y (مسیر حرفه ای به آموزش عالی) برای ورود به آموزش
عالی درخواست کنید. دوره های مقدماتی و مسیر Y  اکثرًا برای رشته های علمی و مهندسی استفاده می شود.

صنایع دستی، طراحی و توسعه محصول
تیم شما

تکنیک های صنایع دستی
در مورد مواد مختلف

در مورد صنایع دستی، طراحی و توسعه محصول پایدار
در مورد طرح ها و نقشه های ساخت تولید

صنایع دستی و تاریخچه فرهنگی

شما باید
عالقمند به کار کردن با دستان خویش باشید
عالقمند به طراحی و ساخت اجسام باشید

دقیق و با پشتکار باشید

شما می توانید
ساعت ساز، یک طالفروشی یا نقره کار شوید
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طراح لباس زنانه، لباس محلی، لباس محلی ملی شوید
کابینت ساز، نجار یا سازنده ارگ شوید

طراح ویترین یا پروفایل شوید
سفالگر، کفاش یا آهنگر شوید 

همه مشاغل و مهارت ها را ببینید

محل های کار
شرکت های طراحی و صنایع دستی

فروشگاه طراحی لباس
تئاتر یا اپرا

شرکت خودتان

تحصیالت بیشتر
کارآموزی و آموزش حرفه ای، مهارت های شغلی را در پی خواهد داشت (با گواهی کارگر مجرب یا گواهی تخصصی یا بدون

این گواهی ها). پس از تکمیل آموزش حرفه ای می توانید شروع به کار کرده یا تحصیالتتان را ادامه دهید:

می توانید در سطح آموزش دانشگاهی در یک دانشکده حرفه ای تحصیالت تکمیلی تان را ادامه دهید. آموزش حرفه ای
دانشگاهی پس از آموزش پیش دانشگاهی حرفه ای انجام می شود و آموزش حرفه ای تکمیلی را امکان پذیر می کند که

ممکن است مستقیمًا در زندگی کاری مورد استفاده قرار گیرد.
می توانید یک برنامه تکمیلی Vg3 برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها را پشت سر بگذرانید 

– بعد از Vg2 یا 
– بعد از کسب مهارت حرفه ای. 

سپس می توانید تحصیالت عالی تان را در دانشگاه یا دانشکده ادامه دهید. به خاطر داشته باشید که برخی از برنامه های
آموزشی مثل رشته های مهندسی، علمی و پزشکی مستلزم گذراندن دروس علمی خاصی هستند.

همچنین می  توانید پس از یک دوره مقدماتی یا از طریق مسیر Y (مسیر حرفه ای به آموزش عالی) برای ورود به آموزش
عالی درخواست کنید. دوره های مقدماتی و مسیر Y  اکثرًا برای رشته های علمی و مهندسی استفاده می شود.

طراحی آرایش، گل، داخلی و خرده فروشی
تیم شما

عبارات طراحی و بصری

توسعه مهارت های خالقانه

توسعه و استفاده از تکنیک ها و عبارات مختلف

تاریخچه سبک ها و روندها
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ارتباطات و روابط مشتری

شما باید

خالق و متمایل به زیبایی شناسی باشید

عالقمند به کار کردن با دستان خویش باشید

عالقمند به اشکال بصری بیان باشید

دقیق و با پشتکار باشید

شما می توانید

طراح گل شوید

آرایشگر شوید

طراح داخلی شوید

طراح ویترین یا پروفایل شوید

هنرمند گریم صحنه ای و سازنده کاله گیس شوید 
همه مشاغل و مهارت ها را ببینید

محل های کار

فروشگاه یا کارگاه های گل

سالن های آرایش یا تئاتر

آژانس های تبلیغات، طراحی و رسانه ای

شرکت خودتان

تحصیالت بیشتر
کارآموزی و آموزش حرفه ای، مهارت های شغلی را در پی خواهد داشت (با گواهی کارگر مجرب یا گواهی تخصصی یا بدون

این گواهی ها). پس از تکمیل آموزش حرفه ای می توانید شروع به کار کرده یا تحصیالتتان را ادامه دهید:
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می توانید در سطح آموزش دانشگاهی در یک دانشکده حرفه ای تحصیالت تکمیلی تان را ادامه دهید. آموزش حرفه ای
دانشگاهی پس از آموزش پیش دانشگاهی حرفه ای انجام می شود و آموزش حرفه ای تکمیلی را امکان پذیر می کند که

ممکن است مستقیمًا در زندگی کاری مورد استفاده قرار گیرد.
می توانید یک برنامه تکمیلی Vg3 برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها را پشت سر بگذرانید 

– بعد از Vg2 یا 
– بعد از کسب مهارت حرفه ای. 

سپس می توانید تحصیالت عالی تان را در دانشگاه یا دانشکده ادامه دهید. به خاطر داشته باشید که برخی از برنامه های
آموزشی مثل رشته های مهندسی، علمی و پزشکی مستلزم گذراندن دروس علمی خاصی هستند.

همچنین می  توانید پس از یک دوره مقدماتی یا از طریق مسیر Y (مسیر حرفه ای به آموزش عالی) برای ورود به آموزش
عالی درخواست کنید. دوره های مقدماتی و مسیر Y  اکثرًا برای رشته های علمی و مهندسی استفاده می شود.

فروش، خدمات و گردشگری
تیم شما

در مورد عملیه های اقتصادی و پایدار
بازاریابی، کارآفرینی و نوآوری

ابزارهای مدیریتی و دیجیتال
گردشگری و سفر

روابط مشتریان و فروش
برنامه ریزی و اجرای اقدامات امنیتی

شما باید
سازمان یافته، دارای ساختار و نتیجه گرا باشید
خالق و دارای توانایی تفکر استراتژیک باشید

عالقمند به ارتباط با افراد باشید
از فرهنگ ها و سنت های مختلف استقبال کنید

شما می توانید
نماینده فروش یا فروشنده بلیط مسافرتی شوید

کارمند اداری یا مسئول پذیرش شوید
گارد امنیتی شوید 

همه مشاغل و مهارت ها را ببینید

محل های کار
فروشگاه ها یا شرکت خودتان

دفاتر و هتل ها
شرکت های امنیتی، مراکز هشدار اضطراری یا فرودگاه ها

آژانس های گردشگری و سفر
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تحصیالت بیشتر
کارآموزی و آموزش حرفه ای، مهارت های شغلی را در پی خواهد داشت (با گواهی کارگر مجرب یا گواهی تخصصی یا بدون

این گواهی ها). پس از تکمیل آموزش حرفه ای می توانید شروع به کار کرده یا تحصیالتتان را ادامه دهید:

می توانید در سطح آموزش دانشگاهی در یک دانشکده حرفه ای تحصیالت تکمیلی تان را ادامه دهید. آموزش حرفه ای
دانشگاهی پس از آموزش پیش دانشگاهی حرفه ای انجام می شود و آموزش حرفه ای تکمیلی را امکان پذیر می کند که

ممکن است مستقیمًا در زندگی کاری مورد استفاده قرار گیرد.
می توانید یک برنامه تکمیلی Vg3 برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها را پشت سر بگذرانید 

– بعد از Vg2 یا 
– بعد از کسب مهارت حرفه ای. 

سپس می توانید تحصیالت عالی تان را در دانشگاه یا دانشکده ادامه دهید. به خاطر داشته باشید که برخی از برنامه های
آموزشی مثل رشته های مهندسی، علمی و پزشکی مستلزم گذراندن دروس علمی خاصی هستند.

همچنین می  توانید پس از یک دوره مقدماتی یا از طریق مسیر Y (مسیر حرفه ای به آموزش عالی) برای ورود به آموزش
عالی درخواست کنید. دوره های مقدماتی و مسیر Y  اکثرًا برای رشته های علمی و مهندسی استفاده می شود.

کشاورزی، ماهیگیری و جنگل داری
آنچه که می آموزید

درباره مواد طبیعی و شکل دادن به مناظر
درباره ماهیگیری و زندگی در طبعیت

درباره دام پروری و رفاه حیوانات
درباره گیاهان و فرآیندهای طبیعی

درباره تولیدات بیولوژیکی

باید دارای این ویژگی ها باشید
استعداد در کار عملی

عالقمند به کار در طبیعت
اهمیت به انسان ها، حیوانات و محیط زیست

شغل هایی که می توانید داشته باشید
باغبان یا کشاورز

باغبان یا متصدی تسهیالت ورزشی
کارمند جنگل داری

نعلبند یا اسب سوار ماهر
کارمند ماهر در پرورش گوزن شمالی

ماهی گیر یا کارمند ماهر در آبزی پروری 
همه مشاغل و مهارت ها را ببینید
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سندی را که بدست می آورید
سند پذیرش عمومی در دانشگاه ها و امکان ادامه تحصیالت عالی در صورت انتخاب مطالعات عمومی Vg3 در زمینه

کشاورزی، ماهیگیری و جنگل داری

محیط های کاری
کارخانه های جدید و متصدی حفاظت در شرکت های عمومی و خصوصی

کشاورزی یا جنگل داری
باغبانی یا باغچه بانی

ماهی گیری یا ماهی پروری
پرورش گوزن شمالی

تحصیالت بیشتر
کارآموزی و آموزش حرفه ای، مهارت های شغلی را در پی خواهد داشت (با سند کارگر مجرب یا سند تخصصی یا بدون این

سندها). پس از تکمیل آموزش حرفه ای می توانید شروع به کار کرده یا تحصیالتتان را ادامه دهید:

می توانید در سطح آموزش دانشگاهی در یک دانشکده حرفه ای تحصیالت تکمیلی تان را ادامه دهید. آموزش حرفه ای
دانشگاهی پس از آموزش پیش دانشگاهی حرفه ای انجام می شود و آموزش حرفه ای تکمیلی را امکان پذیر می کند که

ممکن است مستقیمًا در زندگی کاری مورد استفاده قرار گیرد.
می توانید یک برنامه تکمیلی Vg3 برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها را پشت سر بگذرانید 

– بعد از Vg2 یا 
– بعد از کسب مهارت حرفه ای. 

سپس می توانید تحصیالت عالی تان را در دانشگاه یا دانشکده ادامه دهید. به خاطر داشته باشید که برخی از برنامه های
آموزشی مثل رشته های مهندسی، علمی و پزشکی مستلزم گذراندن دروس علمی خاصی هستند.

همچنین می  توانید پس از یک دوره مقدماتی یا از طریق مسیر Y (مسیر حرفه ای به آموزش عالی) برای ورود به آموزش
عالی درخواست کنید. دوره های مقدماتی و مسیر Y  اکثرًا برای رشته های علمی و مهندسی استفاده می شود.

مراقبت بهداشتی، رشد کودکی و جوانی
تیم شما

در مورد کارهای ارتقاء سالمت
در مورد سالمت جسمی و روحی

در مورد آناتومی بدن
در مورد ارتباطات و تعامالت

در مورد رشد کودکان و جوانان
در مورد رژیم غذایی، تغذیه و بهداشت

شما باید
دلسوز و مراقب افراد دیگر باشید

https://www.vilbli.no/?lan=23&tid=v2023&falang=-1&program=v.na&kurs=v.nanab1----_v.nalga2----_v.nanab3----&side=1.3
https://www.vilbli.no/utdanningsprogram/nb/no/elev-eller-privatist/a/034060
https://www.vilbli.no/utdanningsprogram/nb/no/elev-eller-privatist/a/034060
http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/andre-veier-til-opptak/ingeniorutdanning/


ارتباطات خوبی داشته باشید
تعامالت خوبی با دیگران داشته باشید

شما می توانید
کارمند بخش بهداشت، کارمند آمبوالنس یا مسئول نظم بیمارستان بشوید

کاردرمانگر یا کارگر مراقبت از کودکان و جوانان شوید
تکنسین داروخانه، منشی پزشک یا منشی دندانپزشکی شوید

متخصص مراقبت از پوست، کایروپودیست یا تکنسین ارتوپدی شوید
مشاهده تمام مشاغل و شایستگی

محل های کار
بیمارستان یا خدمات پرستاری در منزل

مهد کودک یا مکان های مراقبت روزانه از کودکان مدرسه ای
داروخانه، مطب دندانپزشک یا پزشک

سالن های کلینیک پا یا مراقبت از پوست

تحصیالت بیشتر
کارآموزی و آموزش حرفه ای، مهارت های شغلی را در پی خواهد داشت (با سند کارگر مجرب یا سند تخصصی یا بدون این

سندها). پس از تکمیل آموزش حرفه ای می توانید شروع به کار کرده یا تحصیالتتان را ادامه دهید:

می توانید در سطح آموزش دانشگاهی در یک دانشکده حرفه ای تحصیالت تکمیلی تان را ادامه دهید. آموزش حرفه ای
دانشگاهی پس از آموزش پیش دانشگاهی حرفه ای انجام می شود و آموزش حرفه ای تکمیلی را امکان پذیر می کند که

ممکن است مستقیمًا در زندگی کاری مورد استفاده قرار گیرد.
می توانید یک برنامه تکمیلی Vg3 برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها را پشت سر بگذرانید 

– بعد از Vg2 یا 
– بعد از کسب مهارت حرفه ای. 

سپس می توانید تحصیالت عالی تان را در دانشگاه یا دانشکده ادامه دهید. به خاطر داشته باشید که برخی از برنامه های
آموزشی مثل رشته های مهندسی، علمی و پزشکی مستلزم گذراندن دروس علمی خاصی هستند.

همچنین می  توانید پس از یک دوره مقدماتی یا از طریق مسیر Y (مسیر حرفه ای به آموزش عالی) برای ورود به آموزش
عالی درخواست کنید. دوره های مقدماتی و مسیر Y  اکثرًا برای رشته های علمی و مهندسی استفاده می شود.

https://www.vilbli.no/?lan=23&tid=v2023&falang=-1&program=v.hs&kurs=v.hshsf1----&side=1.3
https://www.vilbli.no/utdanningsprogram/nb/no/fagskoleutdanning/a/034543
https://www.vilbli.no/utdanningsprogram/nb/no/pabygging-til-generell-studiekompetanse/a/034860
http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/andre-veier-til-opptak/ingeniorutdanning/


برنامۀ کمکی برای اسناد وردوی دانشگاه عمومی
آیا اسناد ورودی دانشگاه را پس ازینکه شما آموزش حرفه ای و کارآموزی را تکمیل کنید و کامیاب شوید، میخواهید؟

شما مستلزم یک سال بیشتر آموزش هستید تا بتوانید اسناد ورودی دانشگاه را بدست بیاورید.
شما میتوانید برای برنامۀ کمکی برای اسناد ورودی دانشگاه عمومی پس از 2 سال آموزش در برنامۀ آموزش حرفه ای یا

پس از بدست آوردن مهارت حرفه ای، درخواست پذیرش بدهید.
برنامۀ کمک برای اسناد ورودی دانشگاه عمومی و آموزش تئوریک که در مکتب واقع میشود، یک نیازمندی است.

شما اسناد ورودی دانشگاه را پس از تکمیل و کامیابی از برنامه بدست می آورید و ازینرو گزینۀ درخواست برای تحصیالت
عالی در یک دانشکده یا دانشگاه را دارید.

مهارت اساسی
مهارت اساسی یک راه دیگر برای شماست که به وجوهات مختلف نمی توانید آموزش خود را تکمیل نمایید.

شما یک سند مهارت را دریافت میکنید که نشان میدهد که بخش های از آموزش را تکمیل کرده اید.
شما فرصت تغییر در هدف خود و تکمیل نمودن تمام آموزش خود را دارید تا اینکه شما ممکن است مهارت حرفه ای کامل یا

اسناد ورودی دانشگاه را بدست آورید.



Vg1، Vg2 و Vg3 چیست؟

Vg1
آموزش در مکتب صورت میگیرد و شامل هر دو مضمون ها می باشد مانند مضمون های اساسی (مانند ناروژی، ریاضیات

و انگلیسی) و مضمون های برنامه ای از برنامۀ آموزش تان می باشد.

حرفه ایمطالعات عمومی

آموزش عمومًا تئوریک است.
اکثر درس های مکتب برای مضمون های اساسی عمومی

استفاده میشوند.
شما دو یا سه مضمون های برنامه را دارید (به تخصص در

آموزش های عمومی قابل تطبیق نمی باشند) و در بعض
برنامه های آموزشی شما ممکن است مضمون های برنامه را

در Vg1 را انتخاب کنید.

Vg1به شما آموزش اساسی را در جریانات

کارها، تکنیک ها و ابزارها میدهد که برای
برنامۀ آموزشی شما نمادین اند.

اکثر درس ها برای مضمون های برنامه استفاده
میشوند.

شما همچنان تخصص حرفه ای مضمون را با
فرصت تمرین تجارت های شناخته شدۀ مرتبط در

اجرای کارآموزی دارید.

Vg2
در Vg2 شما بین ساحه های برنامه که در داخل برنامۀ آموزشی که در Vg1 انتخاب کرده اید، قابل دسترسی می باشند،

انتخاب میکنید.

حرفه ایآموزش های عمومی

برعالوه به مضمون های اساسی عمومی، شما بین مضمون
های مختلف مطابق به بعض قوانین انتخاب میکنید.

آموزش در مکتب صورت میگیرد.

شما یک ساحۀ برنامه را انتخاب میکنید و ازینرو
فرصت تخصص بیشتر در آن را بدست می آورید.
برای اکثر دانشجویان، آموزش در مکتب صورت

میگیرد.
شما ساعت های بیشتر برای تخصص حرفه ای

مضمون را نسبت به Vg1 دارید.
همچنان راه های ویژه ای وجود دارند که شما
کارآموزی را در یک شرکت (3 سال) پس از

Vg1 فرا میگیرید.

Vg3 / در یک شرکت
Vg3 روی Vg2 که شما در آن اشتراک کردید صورت میگیرد و هریک در مکتب یا یک شرکت صورت میگیرد.



حرفه ایآموزش های عمومی

شما با برنامۀ که در Vg2 انتخاب کردید ادامه میدهید و
تخصص بیشتر را در مضمون های برنامه یا مضمون های
جدید برنامه را در مطابقت با بعض قوانین انتخاب میکنید.

آموزش در مکتب صورت میگیرد.
با یک سند تایید شده از Vg3، شما میتوانید به تحصیالت عالی

در دانشکده ها یا دانشگاه درخواست پذیرش بدهید.

شما بین ساحۀ برنامه که روی Vg2 که شما
اشتراک کردید انتخاب میکنید و حاال شما بیشتر

تخصص میگیرید.
اکثر ساحه های برنامه در Vg3 تجارت های

شناخته شده اند. شما بعد آموزش را منحیث یک
دانشجوی در یک شرکت می آموزید و دانشجویی

2 سال را دربر میگیرد.

بعض ساحه های برنامه در Vg3 منحیث 1 سال
آموزش در مکتب داده میشوند.

یک تعداد راه های حرفه ای در مکتب پیش ازینکه
آنها با 1.5 یا 2 سال دانشجویی در یک شرکت

تکمیل شوند، Vg3 دارند.

بررسی راه مکمل آموزش
ساختار آموزش و کارآموزی در نقشۀ کلیدی نمایش داده شده است.

زرد: آموزش در مکتب صورت میگیرد
سبز: آموزش در یک شرکت صورت میگیرد

آبی رنگ: آموزش تکمیل شده و کامیاب بوده است و شما مهارت رفتن به کار یا درخواست پذیرش به تحصیالت عالی را
دارید.



مکتب از شما بحیث یک شاگرد چه میخواهد؟
به عنوان یک دانش آموز در آموزش دبیرستان، تعدادی از قوانین شما باید به دنبال وجود دارد. اطمینان حاصل کنید که شما را

در مورد وظایف شما به عنوان یک دانش آموز باید مطمئن شوید.

وظیفه برای شرکت در آموزش
دانش آموزان در دبیرستان وظیفه دارند برای شرکت در آموزش و نقشی فعال در آموزش و پرورش.

در مورد زمانی که شما از آموزش وجود ندارد، شما باید غیبت خود را مستند کند.
در نامعتبر یا عدم وجود مستند نشده ممکن است به معنی این است که هیچ پایه و اساس نمرات در دروس فردی وجود دارد.

به عنوان یک قاعده اصلی بیش از 10٪ فقدان مستند نشده معنی است که شما یک درجه در موضوع داده شود.
در همه فقدان آن در گواهی ثبت، اما ممکن است ممکن است به یک کاهش 10 روز اگر نبود معتبر و مستند شده است.

در ادامه مطلب در مورد به .

ارسال سند برای عدم معتبر
اگر شما دور از آموزش به دلیل بیماری و یا دیگر دالیل معتبر، مهم است که شما اسناد خود را ارائه به طوری که فقدان کند

عواقب برای نمرات یا گواهی خود را ندارد .

در دالیل معتبر برای غیبت از آموزش عبارتند از:

دالیل صحی و رفاهی (برای دالیل صحی شما باید سندی از داکتر داشته باشید)
در کار به عنوان یک نماینده منتخب

در کار سیاسی کنید
در اورژانس و کار نجات کنید

در حضور و غیاب از نظر قانونی الزم
در نمایندگی در یک رویداد در سطح ملی یا بین المللی (به عنوان مثال برای ورزش یا فرهنگ)

در جشن مذهبی برای اعضای دیگر جامعه باور از کلیسای نروژ (تا 2 روز مدرسه)

در جلسات با مشاور مدرسه، کار بر روی شورای دانش آموزان و سازمان یافته مطالعات توافق با معلم موضوع یا معلم سر به
عنوان عدم شمارش نیست.



یک بخش فعال در آموزش و ارزیابی شرایط
در معلم باید به صورت مناسب برای درجه بندی به منظور ارزیابی شایستگی خود را و به یک درجه در موضوع داشته

باشد.

پیروی از قوانین مدرسه
در میزان باالیی از حضور و عدم تخلف از قوانین مدرسه به درجات کاهش در نظم یا رفتار منجر شود.

انتخاب از شماست!
آرزو هایتان برای آینده چیست؟ چه میخواهید شوید؟ شما کسی هستید که انتخاب میکنید سال های خود را در زمان آموزش

متوسط سطح باال و در زمان کارآموزی برای چه استفاده میکنید. ازین خاطر نظر خوب است که فکر آرام داشته باشید که به
کدام آموزش باید تمرکز داشته باشید و چه فکر میکنید در آینده چه کاری را دوست داری انجام دهید. این مهم است که شما

انتخاب خود را خود انجام دهید!

با والدین خود و با مشاوره دهنده های آموزشی و حرفه ای در مکتب در مورد گزینه های آموزشی مختلف و انتخاب شغل
صحبت کنید.

برای شما چه مناسب است؟
مهم است تا زمان انتخاب یک آموزش و یک شغل خود را بشناسید. اول و پیش از همه باید نقاط قوت خود را پیدا کنید. این به

شما اعتماد به نفس میدهد و برای یک انتخاب خوب مهم است. از خود بپرسید:

من در چه موردی خوب هستم؟
من در موردی عالقمند هستم؟

من چه را خوش دارم انجام دهم؟
من آرزوی چه کاری را دارم؟

توانمندی ها، شایستگی ها و مهارت های شما
در مکتب شما بتازگی فهمیده اید که کدام مضمون ها را شما آسانتر می یابید و کدام مضمون ها نیاز به تالش بیشتر دارند. در

کدام جهت توانمندی های شما جهش دارند؟

آیا شما در مضمون های تئوریک خوب هستید؟ کدام را بیشتر دوست دارید، زبان ها یا ریاضیات؟
آیا استعداد هنری دارید، رسامی و نقاشی را دوست دارید یا نواختن یک ابزار موسیقی را؟

آیا توانمندی های شما بیشتر عملی هستند؟ آیا از پخت وپز، دوختن یا نجاری، ترمیم کاری، ترمیم ماشین ها لذت می برید؟
یا در درس های آموزشی فزیکی خوب هستید؟

ویژگی های شما



با استفاده از ویژگی ها ما به این اشاره میکنیم که شما چه نوع شخصی هستید؟ این با انتخاب وظیفۀ آیندۀ شما مرتبط است.

آیا شما اجتماعی هستید؟ آیا با مردم بودن را خوش دارید؟ آیا صحبت کردن و مردم را شناختن به شما آسان است یا اینکه شما
با چند دوست محدود بیشتر خوشحال هستید؟

آیا شما توانمندی همکاری با دیگران را دارید یا شما میخواهید کارهای را به تنهایی خودتان حل و فصل کنید؟
آیا برای شنیدن نظرها و افکار دیگران خوب هستید؟

آیا قابل اعتماد هستید؟
آیا میخواهید همه چیز منظم باشد یا اینکه بعض غیر منظم بودن سازنده قابل پذیرش است؟

آیا پر از اقدام برداشتن دارید یا میخواهید دیگران تصمیم بگیریند و موارد را سر جایش قرار دهند.

زماینکه شما برای یک وظیفه ای در آینده درخواست میدهید، کارفرما روی شایستگی های شخصی شما بیشتر تمرکز خواهد
داشت. بطور مثال، آیا شما قابل اعتماد هستید، آیا شما کمی غیرحاضر هستید و آیا شما میتوانید با دیگران همکاری کنید و بطور
مستقالنه کاری انجام دهید. روفتار شما با کار و آنهایکه شما باید با آنها همکاری کنید ممکن است کمترین ارزشی مانند نمرات

مکتب را دارا باشد. ازینرو نتایج شما از لحاظ نظم و رفتار شما مهم هستند!

عالقمندی شما
اگر شما میتوانید با چیزی که عالقمند آن هستید یا به انجام آن تشویق شده اید، کار کنید، فرصتی است که شما موفق شوید. اما شما
همیشه نمی توانید روی خوش چانس بودن اتکا کنید که عالقمندی شما با بعض آموزش یا شغل مشخصی برابری میکند. هرچند،
ممکن است شما ساحۀ مورد عالقۀ خود را در برنامه های گوناگون پیدا کنید. شما همچنان باید درنظر داشته باشید که عالقمندی
ها در زمان جوانی بیشتر به سرعت تغییر پذیر اند. عالقمندی های دیگر ممکن است برعالوه به آنهایکه شما دارید، رونما شوند.

صحت شما
Iممکن است ضروری باشد تا زمان انتخاب آموزش و شغل کاری صحت خود را درنظر داشته باشید.

بعض کارها نیاز به قوت جسمانی نسبت به دیگر کارها دارد.
آلرجی نیز ممکن است گزینه های شما را محدود بسازند.

ممکن است نیازمندی های ویژه وجود داشته باشند که متعلق به دید یا شنوایی یا دیگر نیازمندی های ویژه در بعض شغل ها
باشند.

اینها موارد اند که شما باید پیش از انتخاب یک آموزش مورد آزمایش قرار دهید. اگر تردیدی داشته باشید، از مشاوره دهندۀ
آموزشی و حرفه ای بپرسید.

توقعات دیگران
بهتر است با والدین خود وقت بیشتر بگذارنید و در مورد راهای و گزینه های دیگر صحبت کنید. به نصیحت فامیل و دوستان

گوش دهید. از مشاوره دهندۀ آموزشی و حرفه ای در مکتب و دیگران افرادی که مورد اعتماد اند برای نصیحت پرسان کنید.

این غیر طبعی نیست که والدین، همنژادان، فامیل و دوستان نظریات را در مورد آینده شما گرفته باشند. بیشتر والدین و نگران ها
بهترین توقعات را برای آینده طفل شان دارند. اما انتخاب نهایی را باید شما انجام دهید! شما نباید به خود اجازه دهید که زیر تاثیر

رفته چیزی را انتخاب کنید که خودتان از آن راضی نیستید، تنها بخاطریکه اینکه دیگران فکر میکنند برایتان خوب است.

شغل ها و نقش



جنسیت زندگی کاری نیاز به تنوع دارد! به خود اجازه ندهید فکر کند بعض کارها تنها برای مردها اند و دیگران برای زنان
مناسب اند. بهتر است آموزش خود را بدون درنظر داشت نقش های سنتی جنسیت انتخاب کنید. در مورد آنچه که شما میخواهید با

دقت فکر کنید.

تمام گزینه های خود را بررسی نمایید
ممکن است شما در مورد شغل های گوناگون معلومات داشته باشید و ممکن است شما در مورد آنکه کدام شغل برایتان مناسب

است نظری داشته باشید. اما آیا مطمئن هستید مرور شما خوب است؟ در آموزش حرفه ای و کارآموزی تنها حدودی 200 حرفه
وجود دارند که شما میتوانید در آن آموزش ببینید و آموزش دانشکده و دانشگاه یک تعداد گزینه های مسلکی را نیز باز میکند.

اگر شما سرعت و تفریح میخواهید و فکر به شغل عسکری، اطفائیه یا پیلوتی فکر میکنید برایتان مناسب است؟ درین
صورت شما همچنان میتوانید شغل های مانند کارکن آمبوالنس، محافظ یا سرکار ادارۀ پرواز را درنظر بگیرید. 

اگر شما برای کار کردن در بخش صحی منحیث دکتر یا پرستاری را درنظر گرفته اید؟ شاید شما به مشاغل صحی دیگر
مانند انظباط شفاخانه یا متخصص دستی شوید؟

زمان درنظر گیری گزینه های خود، دقت داشته باشید و باز باشید. شما شاید درک کنید که راه های دیگری نیز وجود دارند که
شما فکرش را نمی کردید وجود داشته باشند.

پیش ازینکه شما درخواست بدهید، به چه چیزی
باید فکر کنید؟

زمانیکه شما آموزش و کارآموزی متوسطه سطح باال را انتخاب میکنید، بهتر است کمی فکر کنید کدام گزینه ها را دارید و به
کدام چالش ها روبرو هستید. پیش از درخواست دادن در مورد چه باید فکر کنید و انتخاب شما چگونه آینده را متاثر می سازد؟



در خانه باشید یا حرکت کنید؟
آیا آموزش که شما عالقمند آن هستید، در جایکه زندگی میکنید میسر است؟ اگر نباشد، باید این را درنظر بگیرید که آیا میخواهید

زمان بیشتر را در راه طوالنی صرف کنید یا میخواهید خانه را ترک کنید. بعض مکتب ها جای بودوباش دارند. اگر شما در
رفت و آمد تان بیشتر از سه ساعت بیشتر در هر روز باشد یا فاصله حداقل 40 کیلومتر باشد، شاید پول اجارۀ خانه را از پول

.(Lånekassen).قرضه ای آموزشی دولت بدست آورید

ضروریات برای ورود کدام ها اند؟
ورود به بعض برنامه های آموزشی ممکن است مشکل باشد. ضروریات درجه ای از سال به سال، مطابق به تعداد رجوع افراد
فرق میکند. پس باید آزمایش کنید که چقدر امتیاز مورد نیاز اند تا بتوانید به برنامۀ آموزشی که میخواهید شامل شوید، اما بیاد

داشته باشید که تعداد امتیازهای مورد نیاز ممکن است از سال تا به سال دیگر فرق کنند.

چگونه میتوانم انتخاب جدید کنم اگر انتخابم اشتباه باشد؟
ممکن است شما فکر کنید که انتخاب های شما ترس آور باشند. اگر این معلوم شود که شما انتخاب اشتباه کرده اید، ممکن است
یکبار ذهن خود را تغییر دهید و -دوباره انتخاب دیگر انجام دهید و یک سال اضافی آموزش را بدست آورید. این به این معنی

است که شما میتوانید یک برنامۀ آموزشی یا ساحۀ آموزشی را یکبار دیگر انتخاب نمایید.

پس از تکمیل نمودن آموزشم، پیدا کردن وظیفه تا چه حد آسان است؟
نیاز به کارمندان در کارهای مختلف از سال به سال دیگر فرق میکند. ازینرو شما نباید یک وظیفه یا حرفه را براساس آسان
بودن آن در آن زمان انتخاب نمایید. در عین زمان، مهم است که شما خود را برای بیکار ماندن عادت ندهید. تا حد امکان

معلومات خوب را در مورد وظایف که مورد نیاز است جمع آوری نمایید.

پیش ازینکه من کار کردن را آغاز نمایم، چقدر زمان طول میکشد؟
اگر شما میخواهید یکی از برنامه های آموزشی انتخاب کنید که به شما سند ورود دانشگاه را پس از سه سال بدهد، باید برای

مضمون های تئوریک آماده باشید. برنامه های آموزشی عمومی مستقیمًا به حرفه یا مسلک نمیرسد. به این معنی که وقت بیشتر
میگیرد تا شما برای زندگی کار وارد شوید.

در مورد شغل، معاش و محیط کاری چه چیزی را میتوانم توقع داشته
باشم؟

شاید شما بخواهید بدانید که آیا ممکن است «پیشرفت کنید» پس ازینکه برای مدت زمانی کار کرده باشید. سعی کنید بدانید کدام
فرصت ها در حرفه یا مسلک که شما عالقمند به انتخاب آن هستید، وجود دارند. هر شخصی میخواهد معاش خوب داشته باشد اما
تندرستی، محیط کاری و احساس اینکه شما یک کار ارزشمند را انجام میدهید نیز عوامل مهم برای زندگی کردن خوب تان است.

شما همچنان باید بفهمید که ساعت های کاری کدام ها اند؟ آیا سفر نمودن زیاد وجود دارد؟ آیا کارهای مدتی در مسلک و حرفۀ
که شما عالقمندی دارید عادی اند؟ آیا شما برای همه آماده هستید؟

https://lanekassen.no/Languages/
https://www.vilbli.no/artikler/034977/no/rett-til-omvalg/a/027309


در کجا میتوانید بیشتر در مورد آموزش و
کارآموزی متوسطه سطح باال معلومات بیگیرید؟

در یک نمای کلی از آن شما می توانید اطالعات بیشتری در مورد تحصیالت دبیرستانی و آموزش و در مورد مشاغل است.

مشاور آموزشی و حرفه ای می توانید اطالعات ارائه
در مشاور آموزشی و حرفه ای مدرسه می توانید اطالعات در مورد ساختار آموزش متوسطه و آموزش، برنامه آموزش و

پرورش و در مورد گزینه های خود را ارائه می کنند.
آموزش و مشاوران حرفه ای از دبیرستان اغلب مدارس با دانش آموزان در مدارس سطح متوسطه مراجعه کنید.

آموزش و پرورش و حرفه نمایشگاه
اگر شما بازدید آموزش و پرورش و حرفه نمایشگاه ها، شما می توانید بسیاری از اطالعات خوبی دریافت کنید.

در دبیرستان اغلب به شب این اطالعات را دعوت دانش آموزان متوسطه و پدر و مادر خود /سرپرستان یا «گسترش روز».

تجربه از برنامه های آموزشی مختلف
در طی دروه شما باید تجربه عملی از برنامه های آموزش و پرورش در آموزش دبیرستان و زندگی کاری از طریق

موضوع انتخاب آموزش و پرورش است.

vilbli.no اطالعات بیشتر در مورد تحصیالت دبیرستانی و آموزش در
روی vilbli.no شما می توانید اطالعات در مورد تحصیالت دبیرستانی و یک مرور کلی از که برنامه آموزش و پرورش

و مناطق برنامه ای است که به در این مدارس یافت می شود پیدا در منطقه شما.
بهدر vilbli.no کنید

شما همچنین می توانید یک نظرسنجی از دیگر پیدا .

Vg1 درخواست و ورود به
در سال 10 شما باید انتخاب کنید که به کدام برنامۀ آموزشی میخواهید درخواست دهید. منحیث یک قانون اساسی، شما باید در

شهرک که زندگی میکنید درخواست دهید.
شما حق دارید تا به یکی از سه برنامه های آموزشی که شما بیشتر میخواهید، پذیرفته شوید.

درجه های نهایی از سال 10 ممکن است بخشی از اساس برای تصمیم گیری اینکه آیا به ارجحیت اولیۀ خود پذیرفته شده اید
باشد.

قوانین پذیرش در شهرک

https://www.vilbli.no/?Falang=24


هر شهرک قوانین خود را برای تصمیم گیری اینکه به کدام مکتب درخواست دهید، دارد. بررسی نمایید که کدام قوانین در
شهرک شما قابل اجرا اند. عمومًا قوانین پذیرش شهرک یکی ازین سه اصول را دارد:

شما میتوانید به تمام مکتب ها در شهرک درخواست پذیرش بدهید، یا
شما میتوانید به مکتب ها در نزدیکی خودتان در شهرک (ساحۀ خودتان) درخواست بدهید یا

شما میتوانید به مکتب که به محل زندگی شما نزدیک است درخواست پذیرش بدهید.

در شهرک هایکه شما میتوانید بین مکتب انتخاب کنید، درجه های سال 10 شما بخشی از اساس برای تصمیم گیری پذیرش
خواهند بود که به کدام مکتب شما باید اجازه ورود دارید.

آخرین مهلت برای برنامه های کاربردی
1 مارچتاریخ نهایی درخواست های عادی برای آنهایی است که به مکتب متوسطه سطح باال درخواست پذیرش میدهند.

1 فبروری تاریخ نهایی درخواست در صورت نیازمندی ویژ--> باشد، است.

شما باید پیش از تاریخ 1 فبروری درخواست پذیرش بدهید، اگر شما

پیک تصمیم انفرادی در مورد آموزش زبان ویژه هستید.
اگر برای حقوق ترجیحی یا معاملۀ انفرادی درخواست میدهید.

اگر بتازگی به ناورژ آمده اید.

درخواست برای حقوق ترجیحی
بعض گروه درخواستی ها ممکن است اولویت اول برای ورود به مکتب متوسطه سطح باال باشند.

این به آنهایی تطبیق میشود که

مستحق به آموزش ویژه اند و در عین زمان نیازمندی های ویژه دارند که به این است که شما برنامۀ آموزش ویژه را بخاطر
تکمیل نمودن آموزش خود اختیار کرده اید.

توانایی عملکرد بسیار ضعیف دارید و نیاز به هکاری دارید.
مستحق به رهنمایی از طریق زبان اشاره ای دارید.

درخواست برای معاملۀ انفرادی
به درخواست شما بدون درنظر داشت امتیازات، بطور انفرادی پرداخته خواهد شد اگر شما

آموزش ویژه را در مکتب ابتداییه و متوسطه سطح پایانی سپری نموده باشید و امتیازهای تان در بیشتر از نصف مضمون ها
کمبود داشته باشد.

آموزش زبانی را در مکتب ابتداییه و متوسطه سطح پایانی قوی کرده باشید و امتیازهای تان در بیشتر از نصف مضمون ها
کمبود داشته باشد.

باید برای وجوهات دیگر بطور انفرادی پرداخته شود، مخصوصًا بخاطر وجوهات سنگین.

https://www.vilbli.no/artikler/034979/no/inntak-for-sokere-med-fortrinnsrett/a/027335
https://www.vilbli.no/artikler/034979/no/inntak-etter-individuell-behandling/a/027337


شما مستحق به ورود به یکی از سه برنامه های آموزشی که شما درخواست پذیرش داده اید، هستید اما ضرورتًا مستحق به ورود
به یم برنامۀ آموزشی مشخص نیستید.

چگونه شما می شود؟
vigo.no

vigo.no عبارت است ویب سایتی است برای کسانی که به مکتب متوسطه سطح باال درخواست می کند و یا برای شاگردی در

تصدی درخواست می کند. بسیاری مکاتب مستقل (مکاتب خصوصی باالتر از مرحله متوسطه) دارند درخواست ها مستقیما به
مکتب.

"
به اینجا داخل شوید vigo.noهمراه با نام خود. در سال مورد نظر شما یک نامه را با پن کود از طریق پستی دریافت

خواهید کرد..
درخواست خویش را ثبت نمائید.

بیاد داشته باشید که رسید درخواست خویش را پرنت کنید.
تا زمانیکه مدت اعتبار درخواست ها انقضا نشده است (از 1 فبروری الی 1 مارچ) شما میتوانید به هر اندازه که بخواهید در

درخواست خویش تغییرات آورده میتوانید..
شما شماره موبایل و آدرس تانر در درینجا تغییر داده میتوانید vigo.no قبل از 1 جوالی (در بسیاری از کشور ها). پس

ازین تاریخ شما باید به اداره امور ورود معلومات دهید.

?MinIDچیست
MinID عبارت از یکی از چهار شناسنامه استک ه شما میتوانید از میان آنها انتخاب کنید هنگامیکه داخل خدمات عمومی در

.(vigo.no در میان شان) انترنت می شوید

چگونه جواب شما چیست؟
زمانیکه روند ورود تکمیل میشود شما از طریق پیامک اطالع داده میشوید (در بعضی از کشور ها از طریق ایمیل). ورود به
vigo.no شما میتوانید بدانید که در کجا به شما جا داده شده است و به پیشنهاد جا جواب دهید یا MinID با /یا جایگاه خود را

در لست منتظرین بیابید.
پیشنهاد جابجایی در اولین انتخاب شما در برنامۀ? شما باید جواب مثبت بدهید. در زیر لست به شما پیشنهاد بیشتر فراهم

نخواهد شد.

http://vigo.no/
http://www.vilbli.no/?Artikkel=021440&domain=privatskoler&Side=
https://www.vigo.no/
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https://www.vigo.no/


پیشنهاد جابجایی که در قسمت پائینی لست منتظرین شما قرار دارد برای تعیین انتخاب خود لست را باال ببرید? شما باید به
هر دو پیشنهاد جواب مثبت بدهید. اما اگر شما بعدًا در برنامۀ تقویتی پیشنهادی داده میشوید، برنامۀ قبلی که شما انتخاب

کرده بودید کنسل می شود.
تنها پیشنهاد جای در لست منتظرین? شما باید پاسخ مثبت بدهید.اگر پاسخ منفی بدهید از لست ورود حذف میشوید.

آخرین مدت برای پاسخ
شما باید به پیشنهاد جابجایی تقریبًا یک هفته بعد ازینکه پیشنهاد را دریافت کردید، باید پاسخ دهید.

اگر شما به پیشنهاد جابجایی در مدت معین جواب ندهید، یا شما از جابجایی محروم می شوید یا در لست منتظرین می مانید.
.vigo.no شما میتوانید پاسخ را قبال به این جا ثبت کنید

معلومات به شما و آنهاییکه درخواست دهندۀ
زبان اقلیت اند

در ناروی شما مستحق ورود به آموزش و کارآموزی متوسط سطح باال دارید اگر شما داشته باشید
دورۀ ابتداییه و مکتب متوسط سطح پایانی یا آموزش معادل آنرا از خارج به مدت حداقل 9 سال تکمیل نموده باشید.

بودوباش قانونی در ناروی داشته باشید

آیا شما در ناوری مکتب را بتازگی آغاز کرده اید؟
دانشجویان زبان اقلیت که به دورۀ ابتداییه و مکتب متوسط سطح پایانی در ناوری برای مدت کم رفته باشند همچنان حق

ورود به آموزش و کارآموزی متوسط سطح باال را دارند.
تمام دانشجویان که سال 10 را تکمیل میکنند یک سند دریافت میکنند و ازین خاطر برای ورود به آموزش و کارآموزی

متوسط سطح باال میتوانند درخواست بدهند.

چالش های زبانی؟

حقوق ویژه ای برای شما وجود دارند اگر شما زبان مادری دیگری دارید و به موازین چالش های زبانی مطابقت میداشته
باشید.

آموزش زبان برای زبان اقلیت
برای دانشجویانیکه زبان مادری شان ناروژی نباشد، مشکل است که درس ها را به آسانی پیش ببرند در مقایسه با کسانیکه زبان
ناروژی را بهتر میدانند. اگر شما به زبان ناروژی کمتر بلدیت دارید، شما حق دارید که از آموزش های ویژه زبان مستفید شوید

https://www.vigo.no/


(آموزش های تقویه شده و سازگار شده زبان).

آموزش های ویژه زبان برای اولین بار و در درجه نخست تطبیق میشود باالی

آموزش های ویژه به زبان ناروژی (آموزش های تقویوتی در ناروژی)،اما ممکن است به شما
به شما به زبان مادری پیشنهاد گردد (تعلیم به زبان مادری شما)،
تدریس به دو زبان (تدریس دیگر زبان ها به زبان مادری شما).

مکتب باید نیازمندیهای شما را مشخص کند
مکتب باید سویه آموزش شما از زبان ناروژی را مشخص کند قبل ازینکه تصمیم گرفته شود که آیا به شما آموزش های ویژه

زبان داده شود یا خیر.
مکتب همچنان باید فهم شما از زبان ناروژی را هنگام تعلیم مشخص کندتا تصمیم گرفته شود که چه وقت شما به صنف های

تدریس منظم تبدیل شوید.

تا زمانیکه شما زبان ناروژی را درست یاد نگرفته باشید از آموزش های ویژه زبان ناروژی مستفید میشود و زمانیکه زبان
ناروژی شما تقویه شد به تدریس منظم برده میشوید..

آموزش های ویژه به زبان ناروژی
اگر شما به آموزش های تقویوی به زبان ناروژی نیاز دارید، درین حالت سه بدیل وجود دارد:

1. شما میتوانید مضمون نصاب را به زبان ناروژی از کمترین آن شروع کنید

این نصاب تعلیملی بستگی به سن شما ندارد بلکه به سویه شما بستگی دارد
اگر شما ازینوع نصاب پیروی می کنید به شما درجه داده نخواهد شد.

شما میتوانید این نصاب را ادامه دهید تا اینکه به نصاب به زبان ناروژی تبدیل شوید.

2. شما میتوانید این نوع نصاب را به زبان ناروژی برای زبان های اقلیتی ادامه دهید که برای مدت کم بود باش درد ناروی می

باشد

مدت کم بود و باش در برگیرنده کمتر از شش سال میباشد. 
نصاب آموزشی مضمون در تمام مراحل سه گانه قابل استفاده می باشد.

به شما نمره ارزیابی اخیر داده میشود و ازین مضمون نصاب درسی امتحان گرفته میشود.

3. با سازگاری شما میتوانید که آموزش های رسمی را به زبان ناروژی آغاز کنید (با شما سازگار باشد) 
زمانیکه زبان ناروژی شما تقویه شود یا تقویه کرده باشید، شما با خانه پری کردن فورم زبان دومی از

ارزیابی و فراگیری معاف میشوید.

آموزش های به زبان مادری
<قوی>به شما همچنان پیشنهاد خواهد شد تا زبان مادری خویش را تقویه کنید

این نصاب درسی به زبان ماردی شما که برای زبان های اقلیت ها می باشد، سویه شما را بحیث نقطه آغاز مد نظر می گیرد
نه سن شما را.

آموزش های به زبان مادری به این معنی است که شما خواندن و نوشتن را به زبان مادری تان تقویه کنید، تا زبان مادری تان
بحیث تقویه کننده تان هنگام آموختن زبان ناروژی باشد.



این آموزش های ممکن است در یک مکتب دیگر داده شود.*

تدریس به دو زبان
همچنان به شما سهولیت تدریس به دو زبان در دیگر مضامین فراهم کرده می شود

تدریس در مضمون ( برای مثال در مطالعات جامعه شناسی یا علوم طبیعی) به دو زبان ارایه میشود هم به زبان ناروژی و
هم به زبان مادری تان.

با این روش، به شما ممکن خواهد بود که به زبانی که بلد هستید برای تان درس تشریح کرده شود.
تدریس به دو زبان ممکن است در تمام مضامین بکار برده شود.

این نوع تدریس باید در مکتب خود شما صورت گیرد.*

* اگر استادی وجود ندارد که به شما به زبان مادری تان تدریس کند یا / تدریس به دو زبان در دیگر

مضامین وجود نداشته باشد/ به شما آموزش های دیگری فراهم کرده میشود که سازگار با نیازمندی

شما باشد.

مقررات ویژه ای برای زبان اقلیت
بحیث شاگردی که زبان اقلیت را دارد، شما میتوانید به دیگر انتخاب ها درخواست دهید:

ذشتاندن بیشتر از سه سال در آموزش های 
اگر شما حق درس خواندن آموزش های ویژه زبان را دارید یا آموزش های ویژه را دارید، شما حق دارید تا دو سال بیشتر

تعلیم را داشته باشید .
 Vg1قبل ازینکه شما به صنف عادی درخواست دهید(Vg1 آمادگی) سال معرفی برای درخواست کننده زبان اقلیت

بعضی از شهرک ها صنف های آمادگی Vg1 را قبل ازینکه شما درس های منظم رسمی باالتر از متوسطه را آغاز کنید،
فراهم میکنند. شما سه سال را در تعلیم سپری نخواهید کرد. صنف های آمادگی ممکن است در صنف های جداگانه یا گروپ

های جداگانه ارایه شود.
برای اینکه تعلیم به زبان خارجی را به تعلیم به زبان مادری بدل کنید این در جای از برنامۀ تطبیق میشود که زبان های

خارجی دران ضروری باشد. 
برای استفاده درس های مضمون برنامۀ در درس های عمومی، برنامۀ آموزش های برای تقویه و تدریس هم به زبان

ناروژی و هم به زبان انگلیسی وجود دارد 
این امر در مورد 280 ساعت است که می تواند بیش از سه سال توزیع شده است.

به والدین / نگران ها



فرزند شما با یک سه راهی مواجه شده است - که یک گزینۀ آموزش متوسط سطح باال است. والدین ممکن است آرزوی داشته
باشند که فرزندان شان در آینده چه کاره خواهند شد - اما به اطفال باید اجازه داده شود تا گزینه های گزینه های در دست را
بشناسد و براساس عالقمندی و خواهش خود برای آینده اش تصمیم مستقالنه اتخاذ نماید! منحیث والدین شما وظیفۀ مهم مانند
همکار گفتگو دارید و تهیه کنندۀ توصیه هستید. جهت کمک با طفل جوان خود به شکل بهتر آن، شما باید معلومات در مورد

آموزش و کارآموزی متوسط سطح باال را به دقت مطالعه کنید.

امور مالی - که برای تحصیالت دبیرستانی و
آموزش را می پردازد؟

در آموزش و پرورش و آموزش در مدارس متوسطه دولتی و در موسسات آموزش رایگان است. دانش آموزان در مدارس مستقل
(دبیرستان خصوصی) باید هزینه های مدرسه پرداخت.

در طرح های زیر به همه دانش آموزان اعمال می شود:

در چاپ و آموزش دیجیتال ایدز و تجهیزات دیجیتال رایگان هستند، هر دو در دبیرستان های دولتی و در دبیرستان مستقل
است که به بودجه عمومی برخوردار شوند.

اگر مدرسه سازماندهی آموزش آن طوری که شما باید یک کامپیوتر هر دو در مدرسه و در خانه، مدرسه باید به شما با یک
لپ تاپ فراهم می کند. مدرسه ممکن است حق بیمه ساالنه برای کامپیوتر شارژ کنید.

در زیر شما می توانید اطالعات بیشتر در مورد کمک های مالی مختلف و طرح های پشتیبانی شده است. لطفا توجه داشته باشید
که تمام مقادیر و قوانین برای سال تحصیلی 2022-2023 از معتبر هستند.

کمک تجهیزات
تمام دانشجویانی که حق قانونی بحیث جوان دارند، کمک تجهیزات را از طریق صندوق قرضه بدست میارند.

در دانش آموزان دریافت این کمک هزینه صرف نظر از میزان کسب پدر و مادر خود و یا چه مقدار ثروت آنها داشته باشد.
در هنگامی که دانش آموزان برای کمک مالی و تجهیزات اعمال می شود، صندوق وام به طور خودکار چک کنید در

صورتی که ممکن است به دیگر کمک های مالی تحت عنوان شود.
.nok 4603 به nok 1118 در اندازه کمک مالی بستگی دارد که کدام برنامه آموزشی یک طول می کشد، از

در کارآموزان، نامزدهای آموزش و نامزدهای گواهی آموزش عملی به تجهیزات کمک های مالی دریافت نمی کنند.

کمک های رهایشی
اگر شاگرد مجبور به ترک خانه جهت رفتن به مکتب میشود، ممکن است که کمک رهایشی الی مبلغ 4979 کرون ناروژی از

صندوق کمک ماهانه دریافت کند. برای دریافت این نوع کمک، شاگرد باید یکی ازین شرایط را واجد باشد:

در مدرسه 40 کیلومتر یا بیشتر از خانه پدر و مادر است.
در زمان سفر مجموع پستها در طول روز سه ساعت یا بیشتر است.



در دالیل ویژهای منظور شما می توانید در خانه در طول آموزش و پرورش خود زندگی می کنند وجود دارد.

در این کمک مالی است براساس ارزیابی برای کارآموزان، نامزدهای آموزش و نامزدهای گواهی آموزش عملی 2022-
nok 15،723 2023. این به این معنی که این کمک هزینه تدریج کاهش می یابد، زمانی که یکی را بدست آورده بیش از

ناخالص در هر ماه.

کمک های اولی 
کمک اساسی به این خاطر داده میشود تا هزینه های زندگی دانشجویان را تمویل کند که از فامیل های هستند که وضعیت مالی

شان خوب نیست. کسانیکه کمک اساسی را دریافت الی مبلغ 3489 کرون ناروژی در ماه دریافت خواهند کرد.
.lanekassen.no

دیگر کمک ها و اعانه ها
دانشجویان و دانش آموزان و نامزدان تریننگ در سویه های باالتر از آموزش های متوسطه و تریننگ میتوانند برای دریافت
قرضه و دیگر کمک ها از صندوق قرضه کمک بخواهند www.lanekassen.no معلومات بیشتر وجود دارد.همچنان
ممکن است برای تعدادی از کمک ها و اعانه ها برای تعلیم، آموزش های بیشتر، فرهنگ و پژوهشن، و همچنان برای کمک

اجتماعی درخواست نمود. مراجعه کنید به www.legathandboken.no، یا از کتابخانه یا کتابفروشی برای
"Legathåndboken" بخواهید (نروژی تنه ).

کمک به فرد جوان به پذیرش مسئولیت!
بحیث پدر یا مادر شما یک شریک مباحثوی مهم و مشاور مهم برای اوالد جوان خویش هستید تا در انتخاب مسلک و وظیفه

کمکش کنید. ممکن است شما از تجربه زندگی که دارید با وی شریک سازید. هیچکس وجود ندارد که توانایی ها، رفتار، کیفیت
و عالیق یک جوان را بداند طوری که شما میکنید، اما با وجود آن هم نمیتوانید که به نمایندگی از طفل تان انتخاب کنید.

https://lanekassen.no/
https://lanekassen.no/Languages/
http://www.legathandboken.no/


شما به این شیوه میتوانید مشاور خوب به اوالد تان شوید
برای اینکه یک مشاور خوب برای اوالد تان باشید، شما باید شخص جوان را در محراق توجه خویش قرار دهید و به نظریاتش و

خواهش هایش گوش دهید که در مورد تعلیم و وظیفه باشد. درینجا چند نکته و مشوره برای شما بحیث یک مشاور می باشد:

به مفکور های اطفال در مورد وضعیت آنها گوش دهید و به نظریات جوانان احترام قایل شوید.
به وی وقت دهید تا انتخاب های مختلف را جستجو، در مورد شان فکر کند و مد نظر گیرد.

بگو که تو یک شخص جوان را مسئول و مستقل میدانی.
شما توقعات تان را در رده دوم قرار دهید.

شما مباحثه را وقت شروع کنید تا انتخاب به آهستگی رشد کند.
از پرسیدن سوال های مواجهوی هراس نداشته باشیدو اما به دالیل شخص جوان برای انتخاب شان گوش دهید.

بگذارید که تصمیم نهایی مسئولیت شخص جوان باشید.

انتخاب تعلیم آینده کسی تصمیم خیلی مهم است. بسیاری از دانشجویان و والدین این را به مشکل و تقریبًا ترسناک تجربه میکنند.
ممکن است بعدًا آسان باشد که دانسته شود که اگر انتخاب اول تصمیم نادرست باشد، ممکن است که دیگر گرفته شود دوباره

انتخاب.

از کجا این اطالعات را شما پیدا کنید؟
به منظور تبدیل شدن مشاوران خوب، الزم است که شما بیش از حد از سیستم مدرسه و آموزش و پرورش گزینه های امروز

مطمئن شوید. شما می توانید اطالعات مربوطه را در بسیاری از پیدا کنید:
در مدرسه متوسطه به دیدار اطالعات مختلف در مورد آموزش و پرورش و گزینه های شغلی آینده، و دانش آموزان را به

اطالعات اصلی مواد از مدرسه.
در جلسات معموال اطالعات برای والدین /قیم وجود دارد.

شما می توانند به «روز باز» در دبیرستان یا آموزش و پرورش سایت بازدید و نمایشگاه ها حرفه ای.
در عالوه بر این، شما همچنین می توانید برای یک مکالمه جداگانه با مشاور آموزشی و حرفه ای می خواهیم که به بحث در

مورد گزینه های مختلف آموزش و پرورش.
.vilbli.no شما می توانید اطالعات دقیق در مورد تحصیالت دبیرستانی و آموزش در پیدا

همکاری بین خانه و مدرسه
در دبیرستان باید در تماس با پدر و مادر از زیر دانش آموز هم سن در طول سال تحصیلی باقی بماند. این باید از طریق انجام

دهید:

https://www.vilbli.no/artikler/034985/no/rett-til-omvalg/a/027309
https://www.vilbli.no/?Falang=24


.(vg2 و vg1) در جلسه اطالعات در آغاز سال تحصیلی
.(vg2 و vg1) در گفتگو با معلم تماس

در اطالعات در مورد حقوق.
در اطالع رسانی غیبت دانش آموز را.

در اطالعات دیگر در مورد دانش آموز.

هنگام دانش آموز از 18 سال تبدیل شده است، پدر و مادر نباید دیگر اطالعات بدون رضایت دانش آموز داده می شود.


