
 

  

 

 

 

 برای والدین/سرپرستان و اطفال/نوجوانان   Ungdataمعلومات در مورد سروی 

هدف این است که یک بررسی اجمالی   .برگزار خواهد شدولسوالی یا قریه تان  ثانویه مکاتبدر  Ungdataامسال، سروی 

مناسب از وضعیت ترکیبی نوجوانان در سطح محلی بدست بیاید. این سروی در مکتب و در جریان سمستر بهاری اجرا 

  خواهد شد.

 هدف این سروی 

به اطفال و جوانان این فرصت را فراهم می کند تا به   •

سیاستمداران و مقامات محلی بگویند که چی قسم در این  

 .  و رشد می کنند  شهر کالن می شوند

علوم جدید درباره شرایط کالن شدن و رشد کردن اطفال و   •

جوانان در حصه کارهای مقامات شهری/کاونتی را در این  

 سن و سال یاد بگیرند.  

مقایسه کردن با دیگر شهرها و شخصیت های ملی و   •

 با تحقیقات را فراهم می کند.   همکاری

 درباره چه چیزی پرسان می کنیم؟   UNGDATAما در 

 روابط با مکتب، دوستان و والدین •

 اوقات فراغت و فعالیت های اوقات فراغت  •

 استفاده از رسانه ها   •

 صحت، سالمتی و کیفیت زنده گی  •

 بدماشی و لندغری  •

 قانون شکنی، خشونت و مصرف مواد مخدر  •

 الدین/سرپرستانسطح تحصیالت و •

 چه قسم اجرا می شود؟   UNGDATAسروی 

یک ساعت درسی مکتب برای تکمیل کردن این سروی   •

 اختصاص داده شده است.  

این سروی به قسم الکترونیکی توسط وارد شدن به صفحه   •

( و با استفاده از یک کود اجازه ورود  Ungdataجواب )

 یکمرتبه و به قسم تصادفی، انجام می شود.  

متعلمین با تیک کردن یا عالمت زدن باالی پرسشنامه به آن   •

جواب می دهند. یک انتخاب دیگر این است که سواالت  

پرسشنامه را با آواز بلند بخواند. برای استفاده از این  

 اده شود.  روش، هدفون/گوشکی باید استف

 اشتراک داوطلبانه است 

 این سروی داوطلبانه است.  •

اشخاصی که اشتراک می کنند می توانند سواالتی را که   •

خوش ندارند جواب ندهند و اگر بخواهند، این انتخاب را  

 جریان پروسه این سروی را ختم کنند.دارند که در  

 قیم ها /نی والد  تی رضا

میتوانند تصمیم بگیرند  سال  18  رینوجوانان ز قیم های /نیوالد •
 .ریطفلشان اشتراک پیدا کند یا نخ 

به   ضرورتیکند،   مایل استید طفلتان اشتراک پیدا در صورتیکه •
 .دی ندار یاقدام کدامانجام 

قبل از  دیکند، با طفلتان اشتراک پیدا مایل نیستید در صورتیکه •

 .شویدتماس  به  مکتبمعلم/ اب سرویشروع 

 حریم خصوصی 

جوابهای اشتراک کنندگان به قسم محرمانه پروسس خواهد شد.   •

فقط تحقیق کنندگان و مشاوران این پروژه و کمپنی ثبت و  

 راجستر جوابها، به همه جوابها دسترسی خواهند داشت.  

در زمان نشر نتایج این سروی هیچ یک از کسانی که جواب داده   •

 اند، قابل شناسایی نخواهند بود. 

دیتاهای تحقیق شامل دیتاهای شخصی غیر مستقیم احتمالی هستند   •

که به قسم مصئون ذخیره خواهد شد. در اخیر سال، پنج سال بعد  

 ناشناس خواهد شد.  از تکمیل این سروی، تمامی دیتاها  

 OsloMetدیتاها در -توسط مامور محافظت Ungdataسروی  •

)personvernombud@oslomet.no(    .تایید شده است 

مجموع دیتاها شامل کدام دیتای شخصی مستقیم نخواهد بود.   •

بنابراین، همچنین امکان اصالح یا حذف دیتای اشتراک کنندگان  

 بعد از این سروی وجود نخواهد داشت. 

• NOVA   دیتاها را مطابق به رضایت اشتراک کنندگان پروسس

 می کند.  

 آمادگی 

خدمات صحی مکتب اقدامات قبل از قبل را در محل برای هر  

متعلمی که ضرورت به آن داشته باشد بعد از این سروی، اتخاذ  

جمعی مکتب  ، مددکار متعلم میتواند با یک نرس خواهد کرد.

«Kors på halsen»  باالی  سرخ   بیصل  سرویس مساعدتیکه

 .شود تماس به و نوجوانان است،  اطفال 

 Kors på halsen  ویب سایت

WWW.KORSPAHALSEN.NO 

 می باشد؟    UNGDATAچه کسی مسئول 

  NOVAاین سروی توسط انستیتوت تحقیقات اجتماعی ناروی 

)پوهنتون متروپولیتن اسلو( و مرکز صالحیت   OsloMetدر 

(، بر طبق خواست  KORUSدوایی و الکولی این منطقه )

 شاروالی اجرا می شود.  

 کدام سوال دارید؟ 

لطفا برای معلومات بیشتر درباره این سروی با مکتب یا  

KORUS  .منطقه خود به تماس شوید 

ویژی یا  اگر می خواهید یک نسخه از پرسشنامه را به لسان نار

انگلیسی دریافت کنید، این کار می تواند از طریق تماس با  

KORUS  .انجام شود   
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