
 

 

 

ሓበሬታ ንወለድን መንእሰያትን ብዛዕባ መጽናዕቲ ጭብጥታት መንእሰያት 
(ungdataundersøkelsen)  

ኣብዚ ዓመት’ዚ መጽናዕቲ ጭብጥታት መንእሰያት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምምሕዳርኩም/ kommune 

ክካየድ እዩ። ዕላማ ናይቲ መጽናዕቲ ንጹር ስእሊ ኩነታት ኣተዓባብያ መንእሰያት ኣብ ከባቢኦም ንምርካብ እዩ። ስለዝኾነ ድማ 
ብዙሓት መንእሰያት ክሳተፍዎ ኣገዳሲ እዩ። እቲ መጽናዕቲ ኣብ ውሽጢ መፋርቕ ጽድያ/vår ዘሎ እዋን ኣብ ቤት ትምህርቲ 
ክካየድ እዩ።

ዕላማ እቲ መጽናዕቲ 

• መንእሰያት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣተዓባብያ ከመይ ምዃኑ ንናይ 
ከባቢኦም ፖለቲከኛታትን ሰብ መዝን ንኽገልጽሎም ዕድል 
ምሃብ።  

• እተን ምምሕዳራትን ዞባዊ ምምሕዳራትን ኣብዚ ክሊ ዕድመ’ዚ 
ዘለዉ መንእሰያት ብዛዕባ ኩነታት ኣተዓባብይኦም ሓድሽ ፍልጠት 
ምርካብ   

• ንምንጽጻር ምስ ካልኦት ምምሕዳራትን ሃገራዊ ኣሃዝ ዕድል 
ምሃብን ኣብ ምርምራዊ መጽናዕትታት ኣበርክቶ ምግባርን። 

ኣብ ኡንግዳታ (ጭብጥታት መንእሰያት) እንታይ ኢና ንሓትት? 

• ዝምድና ምስ ቤት ትምህርቲ፡ የዕሩኽን ወለድን 

• ዕረፍቲ ግዜን ንጥፈታት ኣብ ዕረፍቲ ግዜን 

• ኣጠቃቕማ መራኸቢ ብዙሃን 

• ጥዕና፡ ዕግበትን ዓይነት መነባብሮን 

• ዳህላ/mobbing 

• ምጥሓስ ሕግታት፡ ዓመጽን ዕጸ ፋርስን (ሳጥላን) 

• ደረጃ ትምህርቲ ወለዲ 

ኡንግዳታ (ጭብጥታት መንእሰያት) ብኸመይ መንገዲ እዩ 

ዝትግበር? 

• ነቲ መጽናዕታዊ ሕቶታት ንምምላስ ሓደ ናይ ትምህርቲ ክፍለ ግዜ 
(ሰዓት) ተታሒዙ ኣሎ። 

• እቲ መጽናዕታዊ ሕቶታት ብኤሌክትሮኒካዊ መንገዲ ኣብ መመለሲ 
ገጽ ናይ ኡንግዳታ በቲ ናይ ሓደ ግዜ ብሃውሪ ዝውሃበካ መሕለፊ 
ኮድ (ፓስዎርድ) ጌርካ ብምእታው እዩ ዝምለስ። 

• እቶም ተማሃሮ መልሶም ኣብቲ ዝተዳልወ መሕተቲ ቅጺ ጭሕጋግ 
ብምግባር እዮም ዝምልሱ። እቲ ሕቶታት ኣብቲ መሕተቲ ቅጺ ዘሎ 
ብድምጺ ክትሰምዖ ውን ይከኣል እዩ። እንድሕር ከምኡ ደሊኻ 
መስምዒ ኣብ እዝኒ ተጠቐም። 

ኣብዚ ምስታፍ ብነጻ ድሌት እዩ። 

• ኣብ መጽናዕቲ ምስታፍ ብናጻ ድሌት እዩ።  

• እቶም ዝምልሹ እቲ ክምልስዎ ዘይደልዩ ሕቶ ክሰግርዎ ይኽእሉ 
እዮም። እንተደልዮም’ውን ኣብ መንጎ እቲ ምምላስ ከቛርጽዎ 
ይኽእሉ እዮም። 

• ወለዲ ናይቶም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ  መንእሰያት ውላዶም 
ኣብዚ ንኸይሳትፍ እንተ ዘይደልዮም ንናይ ክፍሊ መምህሩ ወይ 
ቤት ትምህርቱ ዕቃበ ከም ዘለዎም ክሕብሩ ይኽእሉ እዮም።  

ስትረት ግላዊ ሓበረታ 

• ናይ ተሳተፍቲ መልሲ ብምስጢር እዩ ዝተሓዝ። ተመራመርቲን 
ኣማኸርትን ናይቲ ፕሮጀክትን ከምኡ’ውን ነቲ መልሲ ትምዝግብ 
ትካል ጥራሕ እዮም ነቲ መልሲ ክርእይዎ ዝፍቀዶም።  

• እቲ ውጽኢት ምስተዘርግሓ ዋላ ሓደ ካብቶም ዝመለሱ ሰባት 
ክልለ ኣይክእልን እዩ። 

• ብተዘዋዋሪ መንገዲ ዝተረኸ ግላዊ ሓበሬታ ዝሓዘ ምርምራዊ 
ሓበሬታ ኣብ ምስጢራዊ ቦታ ክቕመጥ እዩ። ድሕሪ ሓሙሽተ 
ዓመት እቲ ምርምር ምስተወድኣ ኣብ ሓድሽ ዓመት ኩሉ 
ሓበሬታታት ኣስማት ዘይብሉ ክግበር እዩ። 

• መጽናዕቲ ኡንግዳታ ኣብ ኦስሎ ሜት ዝርከብ ተሓላቒ ስትረት 
ግላዊ ሓበረታ ፍልጠት ረኺቡ እዩ 

(personvernombud@oslomet.no). 

• እቲ ዝተኣከበ ዳታ ቀጥታዊ ዝኾነ ግላዊ ሓበሬታ ዝሓዘ ኣይኮነን። 
ስለዝኾነ ድማ ድሕሪ’ቲ መጽናዕቲ ምውድኡ፡ ናይ ተሳተፍቲ 
ሓበሬታ ምስትኽኻል ይኹን ምድምሳስ ኣይክኣልን እዩ። 

• ኑቫ (NOVA) ብመሰረት ናይ ተሳተፍቲ ስምምዕ ንኹሉ 
ሓብሬታታት እቲ መጽናዕቲ ዘካይዶ። 

ድልውነት/ቅሩብነት 

ድሕሪ እቲ መጽናዕቲ ምትግባሩ ንተመሃሮ ምዝርራብ ክገብሩ ዝደልዩ 
እቲ መደበር ጥዕና ቤት ትምህርቲ ኣብ ተዳሎ ኮይኑ ክርከብ እዩ። 

ንኡንግዳታ ሓላፍነት ዘለዎ መን እዩ?  

እዚ መጽናዕቲ ብመንገዲ ኖቫ ዝተባህለ ኣብ ኦስሎሜት ስቱርቢ 
ዩኒቨርስቲ ዝርከብ ናይ ሕብረተሰብ ውሕስነት መጽናዕታዊ ትካልን 

ዞባዊ ናይ ብቕዓት ማእከል ኣብ ግዳይ ስኽራን/ዕጸፋርስን (KoRus) 
ኮይኑ ካብ ምምሕዳር ብዝተወሀበን ዕዮ እየን ዘካይድኦ።  

ሕቶታት ኣሎካ ድዩ? 

ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ መጽናዕቲ እንተደሊኻ ንቤት ትምህርትኻ 

ወይ ናይ ዞባኻ ዘሎ ኩሩስ (KoRus) ተወከስ።  

እንተድኣ እቲ ቅጺ ብኖርዌጂያን ወይ ኢንግሊሽ ክስደደልካ ደሊኻ 

ንኩሩስ (KoRus) ተወከሰም ክስዱልካ እዮም። 


