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معلومات در مورد حق آموزش مخصوص زبان
برای دانش آموزان مربوط به اقلیت های زبانی

دانش آموزان مربوط به اقلیت های زبانی مطابق به ماده ۸ـ  ۲قانون آموزش های ابتدایی ،ماده
 ۱۲ـ  ۳قانون آموزش های دوره لیسه و ماده  ۳ـ  ۵مکاتب ابتدایی حق آموزش مخصوص زبان
را دارا می باشد.
شما حق آموزش مخصوص را دارا می باشید ،در صورتیکه:



زبان مادری شما یک زبان دیگر غیر از نارویژی و سامی باشد
شما نتوانید آموزش را به زبان نارویژی ،به علت فقدان مهارت در زبان مذکور دنبال کنید

این امر می تواند یک طرح انتقالی را ،تا زمانی که شما مهارت های الزم را برای تعقیب
آموزش های عادی حاصل نمایید ،تشکیل دهد.
برنامه مخصوص زبان نارویژی باید باالترین وسیله را برای شاگردانی که آموزش های جاری را
به زبان نارویژی دنبال کرده نمی توانند تشکیل دهد.
مکتب باید به منظور اینکه بتواند برایتان یک پیشنهاد درست آموزش مخصوص زبان نارویژی را
ارایه دهد ،مهارت های زبان نارویژی شما را ارزیابی و برنامه ریزی نماید.
برنامه مذکور باید به هنگام:



شروع سال تعلیمی در لیسه ها ساخته شود
در جریان آموزش دیده شود که آیا شما مهارت های الزم را برای پایان بخشیدن به
آموزش مخصوص زبان نارویژی حاصل نموده اید یاخیر.

شما در صورت لزوم می توانید حق آموزش زبان مادری و آموزش فنی و حرفوی دو زبانه یا هر
دو را نیز داشته باشید .این موضوع در قدم اول مربوط به کسانی می شود که تازه وارد این
کشور می گردند و همچنان شاگردان دیگری از اقلیت های زبانی را در برمی گیرد که در مورد
زبان نارویژی مهارت خوبب ندارند و نمی توانند آموزش عادی را به زبان نارویژی دنبال کنند.
آموزش مخصوص زبان نارویژی و آموزش های فنی و مسلکی دو زبانه باید در مکتبی داده شود
که شما در آن شامل هستید .آموزش زبان مادری می تواند در یک مکتب دیگر نیز داده شود.
اگر تدریس زبان مادری و مهارت های مسلکی و حرفوی دو زبانه نتواند توسط کارمندان خود
مکتب صورت گیرد ،باید در حد ممکن باید تسهیالت الزم برای آموزش های دیگر ،متناسب با
نیاز های شما ،فراهم گردد.
اگر شما حق آموزش مخصوص زبان را دارا هستید ،در صورت ضرورت حق استفاده از مدت
زمانی اضافی تا دوسال را در آموزش مکتب لیسه نیز دارا می باشید.
اگر نتیجه برنامه طرح شده نشان دهد که شما برای آموزش های مخصوص زبان ضرورت
دارید ،در این ارتباط نامه ای را دریافت خواهید کرد .نامه مذکور از شما می خواهد تا جواب
بدهید که آیا پیشنهاد مذکور را می پذیرید یا نه.
مدیر مکتب یک فیصله نامه فردی را درست می کند و طی آن اعالم می گرد ،آیا شما حق
آموزش مخصوص زبان نارویژی ،آموزش زبان مادری و یا آموزش مسلکی حرفوی دو زبانه را
دارید یاخیر.
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این یک شرط الزم می باشد .آموزش مخصوص زبان یک برنامه موقتی است وقتیکه شما در
زبان نارویژی مهارت های کافی را حاصل می کنید ،برنامه مذکور خاتمه می یابد.
دانش آموزانیکه سن  ۱۵سالگی را پوره کرده اند ،در مورد پذیرش پیشنهاد آموزش مذکور
خود تصمیم می گیرند .این امر مطابق به ماده  ۳۲قانون کودکان در مورد آموزش ویژه زبان نیز
مدار اعتبار می باشد.

