
 

 

 

 

 " UNGDATA  الشباب"بیانات  استبیانمعلومات لآلباء والشباب حول 

في المدارس الثانویة في بلدیتك. والغرض من ذلك هو  " ungdataالشباباستبیان "بیانات هذا العام، یتم إجراء في 

. بیانا االستفي هذ من المهم أن یشارك أكبر عدد ممكنفإنە لذلك  ،الشباب محلیًا أةنش ظروفإعطاء صورة جیدة عن 

 .يالربیع نصف السنةفي المدرسة خالل  االستبیانیتم إجراء 

 بیاناالستالغرض من 

منح الشباب الفرصة إلخبار السياسيين والسلطات المحلية بما يعنيه  •

 .الحاضر مجتمعنافي أن يكبروا 

ستخدامها في الشباب إل أةنشاكتساب معرفة جديدة حول ظروف  •

 .هذه الفئة العمرية إزاءعمل البلدية وبلدية المحافظة 

الوطنية األخرى حصائيات للمقارنة مع البلديات واإل ةتوفير فرص •

 .والمساهمة في البحث

 "؟ UNGDATAبیانات الشباب" استطالعفي ماذا نسأل 

 المدرسة واألصدقاء وأولياء األمورة بالعالق •

 األنشطة الترفيهيةوقت الفراغ و •

 وسائل اإلعالماستخدام  •

 الصحة والرفاهية ونوعية الحياة •

 رم  نالت •

 المخدرات وأاستخدام المسکرات والعنف و القواعد انتهاك •

 لوالديني لتعليمال مستوىال •

 

 ؟"بیانات الشباب" استبیانكیف یتم تنفیذ 

 .تم تخصيص ساعة دراسية واحدة للرد على االستبيان •

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

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

 .ذناألهذه الوظيفة، يجب استخدام سماعات / سدادات 

 

 من الطوعي أن تشارك

 .يةطوعالمشارکة في اإلجابة علی االستبيان  •

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

  .على طول الطريق، إذا رغبوا في ذلك

 18يمكن ألولياء أمور الشباب الذين تقل أعمارهم عن  •
أطفالهم عن طريق  أن يتحفظوا علی مشارکةعاًما 
 بذلك. مدرسةال / المسؤول مدرسال إخطار

 خصوصیة ال

سيتم التعامل مع إجابات المشاركين بسرية تامة. سيتمكن الباحثون  •

واالستشاريون فقط في المشروع والشركة التي تسجل اإلجابات 

 .ن الوصول إلى جميع اإلجاباتم

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

سيتم تخزين بيانات البحث التي تحتوي على بيانات شخصية غير  •

في مطلع العام، بعد خمس ومباشرة محتملة في منطقة آمنة. 

جميع  هوية مصدرسنوات من انتهاء المسح، سيتم إخفاء 

 .المعلومات

من قبل محقق  " بيانات الشباب" استبيانإجراء تمت الموافقة على  •

  OsloMet ةة أوسلو المتروبوليجامع شكاوى الخصوصية في

(personvernombud@oslomet.no). 

علومات شخصية مباشرة، لن تحتوي مجموعة البيانات على أي م •

إجراء وبالتالي ال يمكن تصحيح بيانات المشارك أو حذفها بعد 

 .االستبيان

 .بمعالجة المعلومات بناًء على موافقة المشاركين NOVA تقوم •

 

 التأهب

 للتالميذالمسح إجراء بعد ألي طارئ خدمة الصحة المدرسية جاهزة 

 .الذين قد يحتاجونها

 

 ؟"بیانات الشباب"عن  ةالمسؤول ي الجهةمن ه

جامعة  في NOVA من قبل معهد أبحاث الرفاه االستبيانيتم إجراء 

ومركز الكفاءة اإلقليمي في مجال  - OSLOMET أوسلو المتروبولیة

  .لبلديةوذلك بتکليف من ا،  (KORUS) المسكرات

 

 هل لدیك أسئلة؟

للحصول على مزيد من اإلقليمي  KORUS مرکز اتصل بالمدرسة أو

 المعلومات حول االستطالع.

إذا كنت ترغب في تلقي النسخة النرويجية أو اإلنجليزية من االستبيان، 

KORUSعن طريق االتصال بـ  هایفيمكنك الحصول عل

. 


