
     
 
 

 

   

  رضایت اولیا

  ندە هستیدتصمیم 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   •

 .  نیست اقدامی انجام دهید

در صورتیکە شما مایل بە شرکت فرزندتان در نظر سنجی   •

نیستید، از شما درخواست می شود قبل از آغاز نظر سنجی بە  

 دبیر یا بە مدرسە اطالع دهید. 

 محافظت از حریم خصوصی 

تنها    .رسیدگی می شود طور محرمانه  پاسخ شركت كنندگان به •

ها را  داده و سازمانی كه پروژه محققان و مشاوران مربوط به

 پاسخها دسترسی خواهند داشت.  همه  ثبت می كند، به

نظرسنجی قابل    هنگام انتشار نتایجای  شركت كنندههیچ شخص  •

 بازشناسی نخواهد بود. 

احتماال حاوی اطالعات غیر مستقیم   كه نظرسنجیهای داده •

  اتمامنگهداری می شود. بعد از  شخصی باشد، در یك مكان امن 

خواهد   نظرسنجی، تمام اطالعات پوشیده پایانپنج سال بعد از 

 شد.  

حفاظت از حریم خصوصی   انگار توسط ungdataنظرسنجی   •

است   تایید شده OsloMetدانشگاه 

(personvernombud@oslomet.no)  . 

اطالعات   ها حاوی هیچگونهداده مجموعه اینكه  با توجه به •

همین خاطر امكان تصحیح یا پاك كردن   شخصی نیست، به

وجود نخواهد   نظرسنجی  بعد از اتمام های شركت كنندهداده

 داشت.  

• NOVA  اشخاص    رضایتنامهرا بر اساس  شده اطالعات داده

 رسیدگی می كند.   نندهشركت ك

گی آماد  

   -بعد از انجام نظرسنجی برای دانش سرویس بهداشتی مدرسه

 . باشی خواهد بودنیاز دارند در آماده آموزانی كه

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

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

 مراجعە کند. 

 www.korspahalsen.noسایت اینترنتی صلیب بر گردن: 

كسی است؟ با چه  UNGDATA    مسئولیت

تحقیقات رفاه   سهاین نظرسنجی با سفارش شهرداری و توسط موس 

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 

 نروژی یا انگلیسی این نظرسنجی برایتان   نسخه اگر تمایل دارید

 تماس بگیرید.     KoRusارسال شود، لطفا برای دریافت آن با  

 

و نوجوانان در   اطالعات برای والدین  

«ungdata»    مورد تحقیقات 

شما امسال تحقیقات   استان/در دبیرستانهای شهر

ungdata دادن  ار می شود. هدف از این تحقیقات ذبرگ

می   رشد نوجوانانمحلی از وضعیت  درست ریتصو یك

ار ذبرگ در مدرسه اولاین تحقیقات در طول نیمسال  .باشد

 می شود. 

نظرسنجی   ایناری  ذ هدف از برگ  

شود تا بتوانند در مورد شرایط زندگی    نوجوانان فرصت داده به •

صحبت  محلی با اعضای شورای شهر و مقامات  امروزهو رشد 

 كنند. 

  جهت استفاده  در مورد شرایط تربیتی نوجوانان دانش تازه •

 . كسب شود  برای كار با این گروه سنیمقامات شهری و استانی  

با شهرهای دیگر و آمارهای كشوری، و   ایجاد امكان مقایسه •

 تحقیقات.    همچنین در جهت كمك به

؟ی پرسش می شودتموضوعا  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   •

 قانون شكنی، خشونت و موادمخدر   •

 سطح تحصیالت والدین   •

ار می شود؟ذبرگ چگونه  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 •

نظرسنجی جواب می دهند. در صورت نیاز پرسشهای فرم با  

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

 می شود.  هدفون استفاده

است   شركت در نظرسنجی داوطلبانه  

 است.  نظرسنجی داوطلبانە •

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

صرف نظر كنند، می توانند این كار را   كل پرسشنامه پاسخ به

 بكنند.  

 


