
 

 

 

Ungdata  ےک لیں معلومات  عمر افراد رسوے ےک بارے میں رسپرستوں اور نو 

۔ رسو  ungdataآپیک بلدیہ ےک اپرسیکنڈری سکولوں میں   اس سال  میں نو   ےرسوے ہو رہا ہے
ے

عمر  کا مقصد مقایم عالق

۔ رسوے    افراد  یک نشوونما ےک حاالت کا علم حاصل کرنا ہے لہذا یہ اہم ہے کہ زیادہ ےس زیادہ لوگ اس میں حصہ لیں

   موسم بہار وایل ششمایہ میں سکول میں انجام پائے گا۔

 رسوے کا مقصد 

حکام  و موقع دینا کہ وہ مقایم سیاستدانوں اور کعمر افراد  نو  •

 میں  ت کو ب
 کیسا ہ    ا پلنا بڑھن ائیں کہ آج ےک زمانے

ا ےک حاالت ےک بارے میں نیا علم بلدیہ  یک نشوونم عمر افراد  نو  •

اور فلےک کمیون تک پہنچانا تاکہ وہ اس عمر ےک لوگوں ےک لیں  

 کام کرتے ہوتے اس علم کو استعمال کریں

موازتے کا موقع  دورسی بلدیات اور قویم اعدادوشمار ےک ساتھ  •

 مہیا ہونا اور تحقیق ےک لیں معاونت۔

؟  UNGDATA ہم  میں کیا پوچھ رہے ہیں

 سکول، دوستوں اور والدین ےس تعلق  •

 فارغ وقت اور فرصت یک رسگرمیاں  •

 میڈیا کا استعمال  •

 یک کیفیت •
ی
 صحت، بہبود و اطمینان اور زندیک

 موبنگ )ستانے جانا(  •

د اور نشہ •
ّ
 اصولوں یک خالف ورزی، تشد

 والدین یک تعلیم یک سطح   •

UNGDATA  ؟ ک  یےس انجام دیا جا رہا ہے

یڈ مخصوص کیا   •  ےک لیں سکول کا ایک پیں
رسوے کا جواب دینے

۔   گیا ہ 

انک طور پر انجام دیا جاۓ گا جس ےک لیں آپ   • رسوے الیکیر

ایک اتفاقیہ طور پر بنانے گیے ایک دفعہ استعمال ہوتے واےل کوڈ  

۔   Ungdataےس 
ی
 ےک جوابی صفےح پر الگ ان کریں ےک

۔   •
ی
طالبعلم ایک سوالیہ فارم پر کراس لگا کر جواب دیں ےک

۔  فنکشن  یہ رسوے فارم ےک سواالت کو سنا بیھ جا سکتا ہ 

۔   کرتے   استعمال  بڈز لگائیں
 ےک لیں ہیڈفونز/اییے

 رسوے میں حصہ لینا آپیک مرضی پر منحرص ہے 

۔  •  رسوے کا جواب دینا آپیک مرضے پر منحرص ہ 

 بڑھ سکیے  جو لوگ جواب دیں، وہ ان  •
ے
سواالت کو چھوڑ کر آگ

ہیں جن کا جواب وہ نہ دینا چاہنے ہوں اور اگر وہ چاہیں تو  

۔   رسوے کو ادھورا بیھ چھوڑ سکیے ہیں

ےس کم عمر ےک بچوں ےک والدین ان ےک رابطہ   سال  18 •

استاد/سکول کو بتا کر اپنے بچوں کو رسوے ےس الگ رکھ سکیے  

۔   ہیں

 

 )پرائیوییس( تحفظ ذاتیات  

ان پر کام کیا جانے گا۔  نے ہوتے   جوابات کو راز میں رکھ رسوے ےک •

ے اور صالح کارو  رصف ں اور جوابات  اس منصوتی ےک محققیں

رجسیر کرتے وایل کمپنے کو تمام جوابات تک رسابے حاصل ہو  

۔
ی
 یک

 تو جواب دینے واےل   ےک نتائج رسوے جب   •
ی
شائع کیں جائیں ےک

 کو پہچاننا ممکن نہیں ہو گا۔   فرد کیس 

•   ،  تفصیالت ہو سکنے ہیں
 ڈیٹا میں بالواسطہ ذابے

جن تحقیقے

ا جانے گا۔ رسوے مکمل ہوتے ےک  رکھ انہیں ایک محفوظ جگہ 

نیا سال چڑھیے پر تمام تفصیالت کو گمنام شکل پانچ سال بعد  

۔ 
ی
 دے دی جانے یک

• Ungdata   رسوےOsloMet   میں تحفظ ذاتیات ےک نگران  

(personvernombud@oslomet.no) ۔  کا منظورکردہ ہ 

 تفصیالت شامل نہیں   •
ڈیٹا سیٹ میں کیس یک بالواسطہ ذابے

یک ہوتے والوں ےک ڈیٹا    لہذا رسوےےک بعد اس میں رسر
ی
ہوں یک

 کو درست یا تلف کرنا بیھ ممکن نہیں ہوگا۔ 

• NOVA   یک ہوتے والوں یک اجازت یک بنیاد پر  رسوے میں رسر

 تفصیالت پر کارروابے کرے گا۔ 

 BEREDSKAP ےک لیں تیاری  صورتحالہنگایم 

رسوے ےک بعد سکول ہیلتھ رسوس ان طالبعلموں یک مدد ےک لیں  

۔  ورت ہو سکنے ہ   جنہیں مدد یک ضے
ی
 تیار رہ  یک

UNGDATA  ؟ ےک   لیں کون ذمہ دار ہے

( OsloMetکو   رسوے  ے یونیورسنر وپولییر ادارہ  کا   )اوسلو مییر

NOVA  )ےک مسائل ےک لیں ریجنل اور  )نارویجن سوشل ریرسچ 
نشر

بلدیہ یک طرف ےس ذمہ داری سوننے جانے   (KoRus)کمپیٹینس سنیر 

۔  نجام دے رہ  پر ا   ہیں

؟ ک   یا آپ کوئے سوال پوچھنا چاہتے ہیں

  اپنے ریجنلرسوے ےک بارے میں مزید معلومات ےک لیں سکول یا  

KoRus  ےس رابطہ کریں۔ 

انک  میں  نارویجن یا انگلش  چاہنے ہیں کہ آپ کو  اگر آپ الیکیر

ےس رابطہ کر ےک یہ   KoRusرسوے بھیجا جانے تو آپ    صورت میں 

۔   منگوا سکیے ہیں


