
 

 

 

Ungdata ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ / ਸਰਿਰਸਤਾਂ ਅਤ ੇਬੱਪਿਆਂ / ਪਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਿਾਰੀ 

ਇਸ ਸਾਲ, Ungdata ਸਰਵਖੇਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰਪਾਲਲਕਾ ਜਾਾਂ ਕਾਉ ਾਂਟੀ ਦ ੇਉਚੱ-ਸਕੈੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਲਵੱਚ 

ਆਯੋਲਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ ਸਥਾਨਿ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਸਪਥਤੀਆਂ ਦੀ ਿੰਗੀ 

ਸਮੀਪਖਆ ਿਰਾਿਤ ਿਰਨਾ ਹ।ੈ  ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿ ਲ ਸਿਪਰੰਗ ਸਮੈਸਟਰ ਦੌਰਾਨ ਿਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ 

• ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾ ਂ ਅਤ ੇ

ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਕ ਨਗਰ ਚਨਗਮ 

ਚਵੱਿ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਕਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਹੈ। 

• ਇਸ ਉਮਰ ਸਮ ਹ ਦ ੇਨਾਲ ਨਗਰ ਚਨਗਮ / ਕਾਉਟਂੀ ਅਥਾਰਟੀ 

ਦ ੇ ਕੂੰਮ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦ ੇ ਚਵਕਾਸ ਦੀਆ ਂ

ਸਚਥਤੀਆਂ ਦ ੇਸੂੰਬੂੰਧ ਚਵੱਿ ਨਵਾ ਂਚਗਆਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ। 

• ਦ ਜੇ ਨਗਰ ਚਨਗਮਾ ਂਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਚਵੱਿ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣਾ। 

ਅਸੀ ਂUNGDATA ਪਵਿ ਿੀ ਿ਼ੁੱਛਦੇ ਹਾਂ? 

• ਸਕ ਲ, ਦੋਸਤਾ ਂਅਤੇ ਮਾਚਪ੍ਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧ 

• ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੂੰਜਨ ਦੀਆ ਂਚਕਚਰਆਵਾਂ 

• ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

• ਚਸਹਤ, ਤੂੰਦਰਸੁਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 

• ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ 

• ਚਨਯਮ ਤੋੜਨਾ, ਚਹੂੰਸਾ ਅਤ ੇਨਚਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

• ਮਾਚਪ੍ਆਂ / ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਚਸੱਚਖਆ ਦ ੇਪ੍ੱਧਰ 

UNGDATA ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨ ੰ  ਪਿਸ ਤਰ੍ਾਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

• ਸਰਵੇਖਣ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਘੂੰਟਾ 

ਚਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ। 

• ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰੈਂਡਮ ਵਨ ਟਾਈਮ ਅਥੱਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕ ੇਇਲੈਕਟਰੌਚਨਕ ਢੂੰਗ ਨਾਲ Ungdata ਦ ੇ

ਚਵਿ ਲਾਗਇਨ ਕਰਕ ੇਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

• ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਚਨਸ਼ਾਨ ਲਾਕੇ ਜਵਾਬ 

ਚਦੂੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਚਵੱਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਿੱੀ ਉਿੱੀ ਪ੍ੜ੍ਨ ਦਾ 

ਇੱਕ ਚਵਕਲਪ੍ ਹੈ। ਜ ੇ ਇਹ ਚਵਕਲਪ੍ ਵਰਤ ਰਹ ੇ ਹੋ, ਤ ੇ

ਹੈੱਡਫੋਨ / ਈਅਰਫੋਨ ਜ਼ਰ ਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਿ ਰਨ ਹੈ 

• ਸਰਵੇਖਣ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ  
• ਜ ੋਜਵਾਬ ਚਦੂੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਜਸਦਾ ਉਹ 

ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਂਦੇਣਾ ਿਾਹੁੂੰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਚਕਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੇਖਣ ਖ਼ਤਮ 
ਕਰਨ ਦਾ ਚਵਕਲਪ੍ ਿਣੁ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ ੇਉਹ ਿਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। 

 
 

ਮਾਤਾ-ਲਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤਾਾਂ ਤੋਂ ਸਲਹਮਤੀ 
• 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟੱ ਉਮਰ ਦ ੇਕਿਸ਼ੋਰਾਾਂ ਦ ੇਮਾਪੇ/ਸਰਪਰਸਤ ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਕਹੱਸਾ ਲੈਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ। 

• ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹ਼ੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਹੱਸਾ ਲਵੇ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਿ਼ੋਈ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰਨ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

• ਜੇਿਰ ਤੁਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਹੱਸਾ ਲਵੇ, ਤਾਾਂ 
ਸਰਵੇਖਣ ਸੁਰ  ਹ਼ੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਿ 
ਅਕਿਆਪਿ/ਸਿ ਲ ਨ ੂੰ  ਸ ਕਚਤ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਗ਼ੋਿਨੀਯਤਾ 

• ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੇ ਗੁਪ੍ਤ ਰ ਪ੍ ਚਵੱਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਵੱਿ ਚਸਰਫ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤ ੇਸਲਾਹਕਾਰ 

ਅਤ ੇਜਵਾਬਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਚਜਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੂੰਪ੍ਨੀ ਹੀ ਸਾਰੇ 

ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।  

• ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਜਸ ਨੇ 

ਜਵਾਬ ਚਦੱਤਾ ਉਹ ਪ੍ਛਾਣਨ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗਾ। 

• ਸੂੰਭਾਵਤ ਅਚਸੱਧ ੇ ਚਨੱਜੀ ਡੇਟਾ ਵਾਲਾ ਖੋਜ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਚਖਅਤ 

ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਪ੍ੂੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਬੇਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। 

• Ungdata ਸਰਵੇਖਣ ਨ ੂੰ  OsloMet 

(personvernombud@oslomet.no) ਤੇ ਡੇਟਾ 

ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦਆੁਰਾ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

• ਡੇਟਾਸੇਟ ਚਵਿ ਕੋਈ ਚਸੱਧਾ ਚਨੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂਹੁੂੰਦਾ। 

ਇਸ ਲਈ, ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨ ੂੰ  

ਸੁਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਚਮਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀ ਂਹੋਵੇਗਾ। 

• NOVA ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਚਹਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡੇਟਾ ਤੇ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਤਆਰੀ 

ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕ ਲ ਚਸਹਤ ਸੇਵਾ ਚਵੱਿ ਚਤਆਰੀ ਦੇ 

ਉਪ੍ਾਅ ਹੋਣਗ ੇ ਜੇਕਰ ਚਕਸੇ ਵੀ ਚਵਚਦਆਰਥੀ ਨ ੂੰ  ਇਸਦੀ 

ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਇੱਿ ਨਰਸ, ਸਿ ਲਾਾਂ ਦੇ 
ਸ਼ੋਸਲ ਵਰਿਰ ਜਾਾਂ "Kors på halsen" ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਿ 
ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਬੱਕਚਆਾਂ ਅਤ ੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਾਂ ਲਈ ਰੈੱਡ 
ਿਰਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਸੇਵਾ ਹੈ। “Kors på halsen” ਦੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ:                                         
WWW.KORSPHALSEN.NO 

ਿੌਣ UNGDATA ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ?  

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਰਵੇ ਦ ੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚਰਸਰਿ ਇੂੰਸਟੀਚਟਊਟ 

(NOVA) ਦਆੁਰਾ OsloMet  (ਓਸਲੋ ਮੈਟਰੋਪ੍ੋਲੀਟਨ 
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ਯ ਨੀਵਰਚਸਟੀ) ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਡਰੱਗ ਐਡਂ ਅਲਕੋਹਲ ਕਮਪ੍ੀਟੇਨਸ 

ਕੇਂਦਰ (KoRus) ਦਆੁਰਾ ਨਗਰ ਚਨਗਮ ਤੋਂ ਕੂੰਮ ਸੌਂਪ੍ੇ ਜਾਣ ਤ ੇ

ਕੀਤਾ ਚਗਆ ਹੈ। 

ਿੀ ਿ਼ੋਈ ਿਰਸਨ ਹਨ? 

ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸਕ ਲ ਜਾਂ 

ਆਪ੍ਣੇ ਖੇਤਰੀ KoRus ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। 

ਜ ੇਤੁਸੀ ਂਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਨਾਰਵੇਈ ਜਾਂ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਪੁ੍ਾਂਤਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨਾ ਿਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ KoRus ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕ ੇ

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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