
 

 

 

 

 " UNGDATA  الشباب"بیانات  بیاناست الشباب حول األطفال/و ولیاء األمور معلومات أل

في المدرسة والبلدیة  التالمیذجمیع . ة طفلكفي مدرس " ungdataالشباب"بیانات  استبیانهذا العام، یتم إجراء في 

 ،في البلدیةالشباب وضع األطفال والغرض من ذلك هو إعطاء صورة جیدة عن  مدعوون للمشاركة في االستبیان.

 نصف السنةفي المدرسة خالل  االستبیان. یتم إجراء االستبیانا في هذ من المهم أن یشارك أكبر عدد ممكنفإنە لذلك 

 .يالربیع

 

 االستبیان الغرض من 

الشباب الفرصة إلخبار السياسيين والسلطات  األطفال ومنح  •

 .البلديةفي  يکبروا المحلية بما يعنيه أن 

الشباب  األطفال و نشأةاكتساب معرفة جديدة حول ظروف   •

 .هذه الفئة العمرية إزاءعمل البلدية ستخدامها في إل

الوطنية  حصائيات للمقارنة مع البلديات واإل ةتوفير فرص  •

 .األخرى والمساهمة في البحث

 "؟  UNGDATAبیانات الشباب" استبیان في  ماذا نسأل 

 المدرسة واألصدقاء وأولياء األمور ة ب العالق •

 األنشطة الترفيهية وقت الفراغ و •

 وسائل اإلعالماستخدام  •

 الصحة والرفاهية ونوعية الحياة  •

 رم  ن الت  •

 

 المرحلة اإلعدادیة، نسأل أیًضا عن: في و

 والعنف والسكر  القواعد انتهاك •

 لوالدين ل يتعليمالمستوى ال •

 

 ؟ "بیانات الشباب " استبیان كیف یتم تنفیذ 

 .على االستبيان جابةتم تخصيص ساعة دراسية واحدة لإل •

إلكترونيًا عن طريق تسجيل الدخول إلى   اإلستبيانيتم إجراء  •
باستخدام رمز عشوائي لمرة   UNGDATA د لـرالصفحة 
 .واحدة 

االستبيان. من   في  تحديد اإلجاباتعن طريق  التالميذيجيب  •
عند  ولکن األسئلة في االستبيان.  االستماع إلیالممكن 

استخدام هذه الوظيفة، يجب استخدام سماعات / سدادات  
 .ذناأل

 

 

 

 خصوصیة ال

وال يمكن التعرف  هويات المشارکين في االستبيان سرية،  •

 .  على األفراد من خالل البيانات التي تم جمعها

لن يتم التعرف على أي شخص قام بالرد عند نشر نتائج  •

 .المسح

 

 من الطوعي أن تشارك 

 .يةطوعالمشارکة في اإلجابة علی االستبيان  •

األسئلة التي ال يريدون  أولئك الذين يجيبون يمكنهم تخطي  •
اإلجابة عليها، ويمكنهم التوقف عن اإلجابة على طول  

   .الطريق، إذا رغبوا في ذلك

  أن يتحفظوا علی مشارکة األطفاليمكن ألولياء أمور  •
  مدرسة ال /  المسؤول  مدرسال أطفالهم عن طريق إخطار 

 بذلك.
 

 ب ه  التأ

المسح  إجراء بعد ألي طارئ خدمة الصحة المدرسية جاهزة 

 .الذين قد يحتاجونها للتالميذ

 

 ؟ " بیانات الشباب"عن   ةالمسؤول ي الجهةمن ه

  في  NOVA من قبل معهد أبحاث الرفاه  االستبيانيتم إجراء 

ومركز الكفاءة   - OSLOMET جامعة أوسلو المتروبولیة 

وذلك بتکليف من  ،  (KORUS) اإلقليمي في مجال المسكرات 

  .لبلديةا

 

 لدیك أسئلة؟ هل  

اإلقليمي للحصول على   KORUS مرکز  اتصل بالمدرسة أو

 مزيد من المعلومات حول االستطالع. 

إذا كنت ترغب في تلقي النسخة النرويجية أو اإلنجليزية من  

عن طريق االتصال بـ   های االستبيان، فيمكنك الحصول عل

KORUS

 


