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 في اللغة للتالميذ على تعليم خاصمعلومات بخصوص الحق في الحصول 
   األقليات اللغويةمنالمنحدرين 

 
:يتضمن التعليم الخاص في اللغة ثالثة أجزاء

  
.مقوى و مناسب باللغة النرويجية و فيها/ تعليم خاص مكثف  تعليم خاص في اللغة النرويجية •
د الدراسية باللغة النرويجية وبلغة التلميذ األم من قبل معلم يتكلم تدرس الموا    تعليم مواد دراسية بلغتين•

  لغتينال
يتعلم التلميذ لغته األم       تعليم لغة األم •

  
  : لتالميذ األقليات اللغوية ما يليالخاص في اللغة تعليم ال بخصوص 3-12 و 2-8 قانون التعليم في المادتين ينص

يحصلوا على تعليم أن الذين لغتهم األم غير اللغة النرويجية أو الالبية ]  أو الثانويساسياألمرحلتي التعليم [حق للتالميذ في ي
ٍفاآ في اللغة النرويجية  تابعة التعليم العادي في ليصبحوا متمكنين من خاص في اللغة النرويجية لغاية حصولهم على إلمام 

آان ذلك ضروريا ولهؤالء التالميذ الحق في تعلم لغتهم األم أو تعلم.المدرسة آليهما معا إذا  .  المواد الدراسية بلغتين أو 
  

يذهب يمكن أن يعطى    .  التلميذ عادةإليهاتعليم لغة األم في مدرسة أخرى غير تلك التي 
 أو تدريس المواد الدراسية بلغتين، يتوجب على األمعندما ال يكون ممكنا للكادر التعليمي في المدرسة المعنية تعليم لغة 

  . لتقديم التعليم المناسب لقدرات أولئك التالميذتهيئة وترتيب ما يلزم  ،قدر المستطاع] مجلس بلديات المحافظة/ لبلدية ا[
  

هذه الخاص في اللغة للتالميذ الضعفاء في اللغة النرويجية وغير القادرين على متابعة الدروس التي تعطى بتعليم اليقدم عرض 
آان التلميذ بحاجة يقدم عرض التعليم الخ. اللغة وهذا حق للقادمين إلىاص في اللغة النرويجية و التدريس بلغتين إذا   ذلك، 

غيرهم من تالميذ األقليات  مستواهمالجدد أو  في اللغة النرويجية بحيث أنهم ال يستطيعون متابعة أي من ضعيف جدا  الذين 
  . الدروس التي تعطى باللغة النرويجية

  
هو أن يصبح التلميذ بأسرع متابعة  ملما باللغة النرويجية وقادرا على ،مكن وقت مإن الهدف من التعليم الخاص في اللغة 

آافية في اللغة النرويجية فهوعندما يكتسب التلميذ مهارا. التعليم العادي   .  لن يحصل على مزيد من التعليم الخاص في اللغةت 
  

   بتقديم تعليم خاص في اللغة؟ ماذا يحصل عندما تنصح المدرسة
  

تقوم المدرسة بإجراء مسح لمهارات التالميذ في اللغة النرويجية•
ًاغالب أوليا •  قرار بخصوص اتخاذموافقتهم في / أولياء األمر للحصول على موافقته /  التلميذ إلىترسل المدرسة 

 . التعليم الخاص في اللغة
  المدرسة إلىأو عدم الموافقة و يرسل الرد أولياء األمر بالموافقة / يقوم التلميذ •
 . أولياء األمر/  التلميذ إلىأولياء األمر و ترسله / تقوم المدرسة بإصدار قرار في حال وافق التلميذ •
 . ويتابع التلميذ التعليم العادي باللغة النرويجية. أولياء األمر/ ال تصدر المدرسة قرارا في حال لم يوافق التلميذ •
  .ولياء األمر االعتراض على القرار الصادرأ/ لميذ يحق للت•

  
  أولياء األمر طلبا للحصول على تعليم خاص في اللغة؟ / ماذا يحصل عندما يقدم التلميذ 

  
 أولياء األمر طلبا إلى المدرسة / يرسل التلميذ •
تقوم المدرسة بإجراء مسح لمهارات التالميذ في اللغة النرويجية•
آان التلميذ بحاجة للحصول على تعليم خاص في اللغة أم الم المدرسة ما إّيقت•  . ذا 
 . تأخذ المدرسة القرار•
 . القرارهذا أولياء األمر االعتراض على / يحق للتلميذ •
 


