
 

 

 

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

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

في  الشباب وضع األطفال وعن جیدة  صورة   إعطاءهو  االستبیانالغرض من   مدعوون للمشاركة في االستبیان.

 .يالربیع نصف السنة في المدرسة خالل  االستبیانیتم إجراء .  البلدیة

 االستبیان الغرض من 

الشباب الفرصة إلخبار السياسيين والسلطات  األطفال ومنح  •

 .البلدية في  ویترعرعوا يکبروا المحلية بما يعنيه أن 

الشباب  األطفال و نشأةاكتساب معرفة جديدة حول ظروف   •

 .هذه الفئة العمريةالموجه لعمل البلدية ستخدامها في إل

الوطنية  حصائيات لمقارنة مع البلديات واإلإمکانية اتوفير  •

 .يالبحث النشاط األخرى والمساهمة في 

 "؟  UNGDATAبیانات الشباب" استبیان في  ماذا نسأل 

 المدرسة واألصدقاء وأولياء األمور ة ب العالق •

 األنشطة الترفيهية وقت الفراغ و •

 وسائل اإلعالماستخدام  •

 الصحة والرفاهية ونوعية الحياة  •

 ر م  ن الت  •

 

 أیًضا عن: في المرحلة اإلعدادیة، نسأل و

 تعاطي الکحول والمخدرات والعنف و القواعد انتهاك •

 لوالدين ل يتعليمالمستوى ال •

 

 ؟ "بیانات الشباب"  استبیان یجریكیف 

 .على االستبيان جابةدراسية واحدة لإل حصةتم تخصيص   •

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

االستبيان.  في  تحديد اإلجاباتعن طريق  التالميذيجيب  •
األسئلة في االستبيان. قراءة  الستماع إلیهناك إمکانية ل

عند استخدام هذه الوظيفة، يجب استخدام سماعات  ولکن 
 .ذناأل

 خصوصیة ال

وال يمكن  سرية،  تکون هويات المشارکين في االستبيان •

من خالل البيانات التي تم   شخاص األ هويات التعرف على 

 .  جمعها

 جابة علی االستبيانلن يتم التعرف على أي شخص قام باإل •

 .االستبيانند نشر نتائج ع

 موافقة الوالدین 

تقرر ما إذا  أنت عاًما،  18شاب دون سن   ولي أمر •  بصفتك 

 كان طفلك سيشارك في االستبيان أم ال. 

•  إذا كنت تريد أن يشارك طفلك، فلست بحاجة إلى فعل أي  

 شيء. 

مدرس  ال•  إذا كنت ال تريد أن يشارك طفلك، فيجب عليك إبالغ 

 قبل بدء االستبيان.بذلك / المدرسة   المسؤول

 

 ة طوعی المشارکة

 .يةطوعالمشارکة في اإلجابة علی االستبيان  •

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

   .الطريق، إذا رغبوا في ذلك
 

   به  التأ

 االستبيانإجراء بعد ألي طارئ  متأهبةة المدرسية ي خدمة الصحال

 للمساعدة.   الذين قد يحتاجون  للتالميذ

أو   مستشار المدرسةصحية أو ال ممرضة بال االتصال للتلميذيمكن 

وهي خدمة مساعدة  " KORS PÅ HALSENع خدمة "م

 .  لصليب األحمر منظمة التابعة  لألطفال والشباب

:  هو KORS PÅ HALSENعنوان صفحة االنترنت لخدمة 

WWW.KORSPAHALSEN.NO 

 

 ؟ "بیانات الشباب "  استبیان عن   ةالمسؤول ي الجهةمن ه

 NOVAالبحوث االجتماعية من قبل معهد  االستبيانيتم إجراء 

ومركز الكفاءة   - OSLOMET جامعة أوسلو المتروبولیة  في

 دمان علی الکحول والمخدرات اإل لمکافحةاإلقليمي 

(KORUS)  ،لبلديةوذلك بتکليف من ا.  

 

 هل لدیك أسئلة؟ 

اإلقليمي للحصول على   KORUS مرکز  اتصل بالمدرسة أو

 . االستبيانمزيد من المعلومات حول 

إذا كنت ترغب في تلقي النسخة النرويجية أو اإلنجليزية من  

عن طريق االتصال بـ   های االستبيان، فيمكنك الحصول عل

KORUS




