
Ungdata ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਿਪਆ ਂ/ ਸਰਪ�ਸਤ� ਅਤੇ ਬੱਿਚਆ ਂ/ ਿਕਸ਼ਰੋ� ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਸਾਲ, Ungdata ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਦ ੇ�ਚ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰ� ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰਆੂਤੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮੀਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਕੂਲ ਸਪਿਰੰਗ ਸਮੈਸਟਰ ਦੌਰਾਨ

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 
• ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨ� ਤਾਵ� ਅਤੇ

ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਿਕ ਨਗਰ ਿਨਗਮ

ਿਵੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਿਨਗਮ / ਕਾ�ਟੀ ਅਥਾਰਟੀ

ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ

ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਿਗਆਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ।
• ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਿਨਗਮ� ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ� ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ।

ਅਸ� UNGDATA ਿਵਚ ਕੀ ਪੱੁਛਦੇ ਹ�? 

• ਸਕੂਲ, ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ

• ਮਨ� ਰੰਜਨ ਦਾ ਸਮ� ਅਤੇ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ�

• ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤ�

• ਿਸਹਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਣੁਵੱਤਾ

• ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ

• ਿਨਯਮ ਤੋੜਨਾ, ਿਹੰਸਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤ�

• ਮਾਿਪਆਂ / ਸਰਪ�ਸਤ� ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪੱਧਰ

UNGDATA ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

• ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
• ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰ�ਡਮ ਵਨ ਟਾਈਮ ਅੱਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦਾ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ�ੌਿਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ Ungdata ਦੇ

ਿਵਚ ਲਾਗਇਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
• ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਕੇ ਜਵਾਬ

ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਸ਼ਨ �ਚੀ �ਚੀ ਪੜ�ਨ ਦਾ

ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਿਵਕਲਪ ਵਰਤ ਰਹ ੇਹੋ, ਤੇ ਹੈ�ਡਫੋਨ

/ ਈਅਰਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ 

• ਸਰਵੇਖਣ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ

• ਜੋ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ�ਸ਼ਨ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦਾ

ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹ� ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਅਤੇ ਪ�ੀਿਕ�ਆ ਦੌਰਾਨ

ਸਰਵੇਖਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ

ਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
• 18 ਸਾਲ� ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਕਸ਼ੋਰ� ਦੇ ਮਾਪੇ / ਸਰਪ�ਸਤ

ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸੰਪਰਕ ਅਿਧਆਪਕ / ਸਕੂਲ ਨੰੂ 

ਸੂਿਚਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਲੈਣ ਦੀ 

ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਗੋਪਨੀਯਤਾ 

• ਭਾਗੀਦਾਰ� ਦੇ ਜਵਾਬ� ਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬ� ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ

ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ� ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
• ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਸ ਨ�

ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।
• ਸੰਭਾਵਤ ਅਿਸੱਧੇ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ ਵਾਲਾ ਖੋਜ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ

ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤ�

ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਬੇਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
• Ungdata ਸਰਵੇਖਣ ਨੰੂ OsloMet

(personvernombud@oslomet.no) ਤੇ ਡੇਟਾ

ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਡਟੇਾਸੇਟ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਸੱਧਾ ਿਨ�ਜੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ�

ਹੰੁਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਭਾਗੀਦਾਰ� ਦੇ

ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜ� ਿਮਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।
• NOVA ਭਾਗੀਦਾਰ� ਦੀ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡੇਟਾ ਤੇ

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਿਤਆਰੀ

ਸਰਵੇਖਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰੀ ਦੇ
ਉਪਾਅ ਹੋਣਗ ੇ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਸਦੀ

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਕੌਣ UNGDATA ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ? 

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਿਰਸਰਚ ਇੰਸਟੀਿਟਊਟ (NOVA)
ਦੁਆਰਾ OsloMet (ਓਸਲੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ) ਅਤੇ

ਖੇਤਰੀ ਡਰੱਗ ਐਡਂ ਅਲਕੋਹਲ ਕਮਪੀਟੇਨਸ ਕ�ਦਰ (KoRus)

ਦੁਆਰਾ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਤ� ਕੰਮ ਸ�ਪੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਕੀ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ? 

ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜ�

ਆਪਣ ੇਖੇਤਰੀ KoRus ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਨਾਰਵੇਈ ਜ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੁਪ�ਤਰ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਇਹ KoRus ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ

ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 




