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خوش آمدید

DRAMMEN VGS! 





ڈرمین ہائی اسکول کا خاصہ کیا ہے؟



!یہاں آپ خود ہو سکتے ہیں



+اچھے تعلقات 

سب کی شمولیت

=

سیکھنے کی بنیاد



Medansvarsgrupper



Skolens to oppgaver   UTdanne

•Utdanne - تعلیم

•Danne - فارم



اوپن ایرینا اور اسکول کلب

• بجے12ہر دوسرے ہفتوں میں بدھ دوپہر 

• سال کی عمر میں14دیگر ہفتوں میں بدھ 

• پیر جمعرات تک کھال ہے21اسکول 



TEAMS og VIS                                  

Teams: 

- طالب علم کے پاس ہر مضمون کے لئے ایک ٹیم ہوتی ہے جس میں استاد کی معلومات ہوتی 
ہیں

- اسکول کے تمام طلبا کے لئے معلومات کے ساتھ ایک ٹیم

Visma InSchool (VIS):

- غیر حاضری، گریڈ، تبصرے، درخواستیں، شیڈول۔

- سال کا نہ ہو جاتا ہے18والدین کو اس وقت تک رسائی حاصل ہوتی ہے جب تک شاگرد 

-  ے  سال یک عمر ےک بعد طالب علم یک رضامندی ےک بغیر والدین یک رسائی نہیر 18طالب علم یک 



Visma InSchool



سال سے کم عمر کے 18
طلبا کے لئے والدین کی 
رسائی

ہفتہ وار اپ ڈیٹ کیا گیا-اسکول کا ٹائم ٹیبل 

طبقات اور گروہ

میعاد اور پوزیشن گریڈ

:رازداری کی وجہ سے آپ کی رسائی نہیں ہے

غیر حاضری

ترتیب اور طرز عمل

درخواستوں

Visma InSchool



Fravær – slik er lov og forskrift
• دن اور گھنٹے-ڈپلومہ پر تمام غیر حاضری 

• ایک وجہ کے ساتھ-طلباء خود غیر حاضر ہیں 

• کوئی چھٹی نہیں

• دن تک کی کٹوتی10ڈپلومہ پر 

• (سنگین بیماری، جنازہ)فالحی وجوہات 

• سیاسی کام

• قومی سطح پر کھیل

• :دو اکاؤنٹس

• ڈپلومہ سے غیر حاضری

• فیصد ہے10پیشہ ورانہ غیر موجودگی جس کی غیر موجودگی کی حد 

• طبی )فیصد سے زیادہ غیر دستاویزی غیر حاضری ہے تو گریڈ نہیں ملتا 10اگر 
(سرٹیفکیٹ دستاویزات کی ایک مثال ہے

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY

http://prawoexpert.pl/czy-dane-osobowe-przedsiebiorcy-podlegaja-ochronie/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


کورونا کی وجہ سے اس اسکولی سال میں غیر حاضری 
اسکیم سے استثنی  

• کے لئے 2022-2021غیر حاضری کے قواعد سے استثنی  پورے اسکولی سال 
الگو ہوتا ہے۔

• وہ طلبا جو صحت کی وجوہات کی بنا پر غیر حاضر ہیں انہیں غیر حاضری کو -
دستاویزی شکل دینے کے لئے اپنے ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔

• سال سے کم عمر کے طلبا کو والدین سے تصدیق جمع کرانی چاہیے جبکہ بالغ 18-
طلبا خود رپورٹ پیش کرسکتے ہیں۔



اعالن
مضامین میں تشخیص نہ ہونے کے خطرے کی -

صورت میں

حد کے قریب پہنچنے کی صورت میں-

تشخیص کی بنیاد کی کمی کی صورت میں-

ترتیب اور طرز عمل-

سال سے کم عمر طلبا کے والدین 18نوٹیفکیشن -
کو ڈیجیٹل میل میں بھیجے جاتے ہیں

نوٹیفکیشن طالب علم کے لئے مددگار ہونا چاہئے-
تاکہ آپ اسے درست کر سکیں

نوٹس طالب علم کے لئے ایک حق ہے-



Viken viser vei. viken.no
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Studietilbud

Vg1

Vg2+Vg3 Realfag

Vg2+Vg3 Språk/ 

samfunnsfag/økonomi

Vg1-Vg3 Inspiro, Forskerlinja, Drammen 
International

Vg1-Vg3 Idrett, Kunst, design og arkitektur

Vg1-vg2 
Salg, service og reiseliv

http://www.google.no/url?url=http://em.dnbeiendom.no/sommersalg-eller-hostslipp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3RAQVKC0Iea_ygPO_IDIAQ&ved=0CB0Q9QEwBDgo&usg=AFQjCNE3qcd0zoU4wpUCdkx5AMs2RwImNw


Studiespesialiserende

Avsluttende fag på Vg1:

Matematikk  P eller T

Naturfag

Engelsk

Samfunnsfag 

Geografi 

Avsluttende fag på Vg2:

Matematikk 2P / R1 / S1

Fremmedspråk

Programfag

Programfag

Programfag

Andre fag på Vg2:

Norsk

Kroppsøving

Historie

Avsluttende fag på Vg3:

Norsk skriftlig/muntlig/sidemål

Historie

Religion

Kroppsøving

Programfag

Programfag

Programfag

NB! Fag som kommer på 
vitnemålet er farget med 
rødt

Andre fag på Vg1:

Norsk

Fremmedspråk

Kroppsøving



REALFAG

• Biologi - حیاتیات

• Fysikk -طبیعیات

• Kjemi - کیمیا

• Geofag - جغرافیہ

• Informatikk - انفارمیٹک

• Matematikk (S-matte/R-matte) – ریاضی S/R



› Økonomifag - معاشیات

› Markedsføring og ledelse - مارکیٹنگ اور 
مینجمنٹ

› Rettslære - قانون

› Psykologi - نفسیات

› Sosiologi og sosialantropologi -
سماجیات اور سماجی بشریات

› Sosialkunnskap -
› سماجی علم

› Politikk og menneskerettigheter -
سیاست اور انسانی حقوق

› Historie og filosofi - تاریخ اور فلسفہ

› Entreprenørskap- کاروبار

› Engelsk - انگریزی

› Reiseliv og språk - سیاحت اور زبان

› Tysk/Fransk/Spansk (eller morsmål 
privatist) - یا )ہسپانوی / فرانسیسی / جرمن 
(مادری زبان کا نجی امتحان

› Breddeidrett - کھیلوں

SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI



• مادری زبان میں نجی امتحان دے سکتے ہیں

• پر غیر ملکی زبانوں کی جگہ 2اور وی جی 1وی جی 
لے سکتے ہیں

• پر پروگرام مضامین کی جگہ بھی لے سکتے 3وی جی 
ہیں

• طالب علم کی اہلیت کو دستاویزی شکل دیں

• دیگر مضامین کے لئے مزید وقت

• مشیر سے رابطہ کریں

مادری زبان میں نجی امتحان



Eleven skal velge fag selv 

• Barneloven § 32.Utdanning, medlemskap i foreiningar.

• Barn som er fylt 15 år, avgjør selv spørsmål om valg av 
utdanning og om å melde seg inn i eller ut av foreninger.



Generell studiekompetanse

.یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیم کے لئے اہل

Spesielle opptakskrav

سائنس کے مطالعے جیسے ڈاکٹر، آرکیٹیکٹ، )متعدد مطالعات 

کا تقاضا ہے کہ آپ نے ایک لیا ہے( انجینئر

درخواست دینے کے قابل ہونے کے لئے مخصوص موضوع 

امتزاج۔

Førstegangsvitnemål
ن پاس کیر 3 سال میر تمام مضامیر

کالج میر داخل ہونا آسان/ یونیورسٹی 

Studiekompetanse & vitnemål



والدین کو معلومات کے لئے اسکول کے چینلز

ویب سائٹ
Drammen videregående skole (viken.no)

‒ والدین کے لئے معلومات/ اسکول کے بارے میں نئے طلبا * 
‒ والدین کی مالقات* 
‒ ہنگامی، سابق کورونا* 

سوشل میڈیا
• Facebook og Instagram 

https://www.facebook.com/Drammenvgs

ای میل اور فون پیغامات
صرف اہم معلومات بذریعہ فون میسیج-

ہنگامی تیاری، والدین کی مالقاتیں وغیرہ۔-

https://viken.no/drammen-vgs/
https://www.facebook.com/Drammenvgs

