
" UNGDATA  الشباب"بیانات  استبیانمعلومات لآلباء والشباب حول 
. الغرض من  مقاطعتك/في المدارس الثانویة في بلدیتك " ungdataالشباباستبیان "بیانات ھذا العام، یتم إجراء في 

في المدرسة خالل   االستبیانالشباب محلیًا. یتم إجراء  أة نش  ظروفھو إعطاء صورة جیدة عن  إجراء االستبیان
 .يالربیع   نصف السنة

بیان االستالغرض من 

منح الشباب الفرصة إلخبار السیاسیین والسلطات المحلیة بما یعنیھ   •
 .الحاضر  مجتمعنافي ویترعرعوا أن یكبروا 

ستخدامھا في  الشباب إل أةنشاكتساب معرفة جدیدة حول ظروف  •
 .ھذه الفئة العمریة   إزاءعمل البلدیة وبلدیة المحافظة  

الوطنیة األخرى  حصائیات لمقارنة مع البلدیات واإل إمکانیة ا توفیر  •
 .يالبحثالنشاط والمساھمة في 

"؟  UNGDATAبیانات الشباب" بیاناستفي ماذا نسأل 
 المدرسة واألصدقاء وأولیاء األمورة ب العالق •

 األنشطة الترفیھیة وقت الفراغ و •

 وسائل اإلعالم استخدام  •

 الصحة والرفاھیة ونوعیة الحیاة  •

 ر مّ نالت •

 المخدرات و تعاطي الکحولوالعنف و القواعد انتھاك •

 لوالدین ي لتعلیمال  مستوىال •

 ؟"بیانات الشباب"  استبیان جرییُ كیف 
 .على االستبیان لإلجابةدراسیة واحدة  حصةتم تخصیص  •
إلكترونیًا عن طریق تسجیل الدخول إلى   اإلستبیانیتم إجراء  •

باستخدام رمز عشوائي لمرة   UNGDATA د لـرالصفحة 
 .واحدة

االستبیان. من   في تحدید اإلجاباتعن طریق  التالمیذیجیب   •
عندولکن األسئلة في االستبیان.  قراءة  االستماع إلیالممكن 

 .ذناألاستخدام ھذه الوظیفة، یجب استخدام سماعات  

 ةطوعیالمشارکة 
 .یةطوعالمشارکة في االستبیان   •
أولئك الذین یجیبون یمكنھم تخطي األسئلة التي ال   •

یریدون اإلجابة علیھا، ویمكنھم التوقف عن اإلجابة  
  .على طول الطریق، إذا رغبوا في ذلك 

 موافقة الوالدین
  أنتعاًما،  18شاب دون سن  ولي أمر بصفتك  •

تقرر ما إذا كان طفلك سیشارك في االستبیان أم 
 ال. 

 إذا كنت ترید أن یشارك طفلك، فلست بحاجة إلى فعل أي شيء.  •
مدرسالإذا كنت ال ترید أن یشارك طفلك، فیجب علیك إبالغ   •

 قبل بدء االستبیان.  بذلك/ المدرسة  المسؤول

 خصوصیة ال
سیتم التعامل مع إجابات المشاركین بسریة تامة. سیتمكن الباحثون   •

واالستشاریون فقط في المشروع والشركة التي تسجل اإلجابات  
 .من الوصول إلى جمیع اإلجابات

عند نشر نتائج  إلجابة یتم التعرف على أي شخص قام بالن  •
 .االستبیان

سیتم تخزین بیانات البحث التي تحتوي على بیانات شخصیة غیر   •
في مطلع العام، بعد خمس  و مباشرة محتملة في منطقة آمنة. 

جمیع   ھویة مصدرسنوات من انتھاء المسح، سیتم إخفاء  
 .المعلومات

من قبل محقق   " بیانات الشباب " یاناستب إجراء تمت الموافقة على   •
   OsloMet ة ة أوسلو المتروبولیجامع شكاوى الخصوصیة في 

(personvernombud@oslomet.no). 

لن تحتوي مجموعة البیانات على أي معلومات شخصیة مباشرة،   •
إجراء  وبالتالي ال یمكن تصحیح بیانات المشارك أو حذفھا بعد 

 .االستبیان

بمعالجة المعلومات بناًء   NOVA م معھد البحوث االجتماعیة ویق •
 .على موافقة المشاركین

 بھّ التأ
 االستبیانإجراء بعد ألي طارئ  متأھبةة المدرسیة ی خدمة الصحال

 للمساعدة.   الذین قد یحتاجون  للتالمیذ

أو مستشار المدرسة ممرضة صحیة أو بال االتصال للتلمیذیمكن 
وھي خدمة مساعدة  " KORS PÅ HALSENع خدمة "م

 .  لصلیب األحمر منظمة التابعة  لألطفال والشباب

:ھو KORS PÅ HALSENعنوان صفحة االنترنت لخدمة 
NO.WWW.KORSPAHALSEN 

؟ "بیانات الشباب" استبیان عن ةالمسؤول ي الجھةمن ھ
في  NOVA هالبحوث االجتماعیة من قبل معھد  االستبیانیتم إجراء 

ومركز الكفاءة اإلقلیمي   - OSLOMET جامعة أوسلو المتروبولیة
وذلك  ،  (KORUS)لمکافحة اإلدمان علی الکحول والمخدرات 

  .لبلدیةبتکلیف من ا

 ھل لدیك أسئلة؟
اإلقلیمي للحصول على مزید من    KORUS مرکز اتصل بالمدرسة أو

 المعلومات حول االستطالع. 

إذا كنت ترغب في تلقي النسخة النرویجیة أو اإلنجلیزیة من االستبیان،  
KORUSعن طریق االتصال بـ  ھایفیمكنك الحصول عل




