
   

 

 

 

 «ungdata»اری نظرسنجی ذ نوجوانان در ارتباط با برگ/ اطالعات برای والدین و كودكان

دانش آموزان در مدارس و در سطح شهر جهت  از همه ار می شود. ذبرگ ungdataفرزند شما امسال نظرسنجی  در مدرسه 

دست آوردن یك تصویر درست از وضعیت  نظرسنجی بهعمل می آید. هدف از این  شركت در این نظرسنجی دعوت به

 ار می شود.  ذبرگ ه در مدس اول كودكان و نوجوانان در سطح شهر می باشد. این نظرسنجی در طول نیمسال

 

 رضایت اولیا  

  هستیدندە  تصمیم گیر سال  ١٨زیر شـما بە عنوان اولیای نوجوان  •

   شرکت بکند یا خیر.نظرسنجی کە آیا فرزند شما در این  

شـما اگر مایل بە شرکت فرزندتان در نظر سنجی هستید، الزم   •

 .  انجام دهیدنیست اقدامی  

در صورتیکە شما مایل بە شرکت فرزندتان در نظر سنجی   •

نظر سنجی بە   آغازنیستید، از شما درخواست می شود قبل از 

 مدرسە اطالع دهید. بە یا   دبیر

  است  داوطلبانهشركت در نظرسنجی   

 است.  نظرسنجی داوطلبانە •

پرسشی یا از   هنگام پاسخ دادن، دوست دارند از پاسخ به  كسانیكه •

 صرف نظر كنند،   كل پرسشنامه پاسخ به

 می توانند این كار را بكنند.  

گی آماد  

   -نظرسنجی برای دانشبعد از انجام   سرویس بهداشتی مدرسه

 . باشی خواهد بودنیاز دارند در آماده آموزانی كه

 دانش آموز می تواند با پرستار، دبیر اجتماعی یا با "صلیب بر گردن"  

 از مرکز خدمات صلیب سرخ برای کودکان و نوجوانان می باشد،  کە 

 مراجعە کند. 

 www.korspahalsen.noسایت اینترنتی صلیب بر گردن: 

؟كسی است ها چ ب  UNGDATA    مسئولیت

تحقیقات رفاه   این نظرسنجی با سفارش شهرداری و توسط موسسه

NOVA  درOsloMet –   دانشگاه كالن شهر و مركز دانش و

     ار ذو برگ ( تهیهKORUSمسكرات )  قابلیتهای استانی در ضمینه

 می شود.  

 اگر سوال دارید 

 و یا   برای اطالعات بیشتر در ارتباط با این نظرسنجی با مدرسه

 تماس بگیرید.    KORUSمركز استانی  با 

 نروژی یا انگلیسی این نظرسنجی برایتان   نسخه اگر تمایل دارید

   تماس بگیرید.  KORUSبا  برای دریافت آن ارسال شود، لطفا 

اری این نظرسنجی  ذدف از برگه  

شود تا بتوانند در مورد    كودكان و نوجوانان فرصت داده به •

شرایط زندگی و رشد خود در شهر با اعضای شورای شهر و  

 مقامات محلی صحبت كنند. 

جهت   در مورد شرایط تربیتی كودكان و نوجوانان دانش تازه •

 . كسب شود برای كار با این گروه سنی استفاده

با شهرهای دیگر و آمارهای كشوری، و   قایسهایجاد امكان م •

 تحقیقات.    همچنین جهت كمك به

؟موضوعهایی پرسش می شود  مورد چه  در   UNGDATA در   

 ، دوستان و والدین ارتباط با مدرسه •

 اوقات فراغت و فعالیتهای اوقات فراغت •

 ها از رسانه استفاده •

 بهداشت، رفاه و كیفیت زندگی  •

 اذیت و آزار   •

ر سطح راهنمایی در این موارد هم پرسش می شود:د  

 قانون شكنی، خشونت و مواد مخدر   •

 سطح تحصیالت والدین   •

ار می شود؟ذصورتی برگ چه به  UNGDATA 

پرسشهای نظرسنجی در نظر  یك ساعت درسی برای پاسخ به •

 است.   شده گرفته

از یك كد یكبار    نظرسنجی الكترونیكی است و شخص با استفاده •

 می شود.   ungdataمصرف اتفاقی وارد سایت پاسخ  

  دانش آموزان از طریق عالمت زدن در فرم پرسشها به •

پرسشهای فرم با  نظرسنجی جواب می دهند. در صورت نیاز  

از این عملكرد، از   می شود. هنگام استفاده صدای بلند خوانده

 می شود.  هدفون استفاده

 محافظت از حریم خصوصی 

است، و بازشناسی اشخاص هنگام جمع   نظرسنجی محرمانه •

 ها ناممكن است.  آوری داده

نظرسنجی قابل بازشناسی   هویت هیچ شخصی هنگام انتشار نتایج •

   نخواهد بود.


