
 
 

 

 

 Ungdataسروے دے حوالے نال والدین / 

 نوجواناں دے لئی معلومات  /  سرپرستاں تے بچیاں
 

سال،  یا انعقاد  د سروے    Ungdataس  یا  تہاڈا  میونسپلٹی  ی 

ثانوی    واقع   وچکاؤنٹی   جا تکی   وچسکولز  اعلٰی  گا۔ وا  دا  ا ے  یس 

نوجواناں دی تشکیلی حالتاں دے چنگے   مقصد مقامی طور تے 

اے حصول  دا  بہار    ۔ جائزے  سروے  وچایہہ  سمسٹر  سکول  دے 

 د ہووے گا۔ دے دوران منعق
 

 سروے دا مقصد

مقامی  • او  کہ  کرںڑاں  فراہم  موقع  ںوںایہہ  ںوجواںاں  بچیاںتے 

کیویں   ہوںڑاں  وچودا  میوںسپلٹی  کہ  ںوںدسن  اداراں  تے  سیاستداںاں 

 لگدا اے۔ 

کاؤںٹی دے ادارے دے کم   / یراد دے ںال میوںسپلٹ ایس عمر سے اف •

دی  دے   ںوجواںاں  تے  بچیاں  حوالے  لئی  دے  حالتاں  دی  افزائش 

 ںالںواں علم حاصل کرںڑاں۔ 

اہل   • دا  ںالمقابلے  دے  شخصیات  قومی  تے  میوںسپلٹیز  دوجی 

 ۔بںاںڑاںتے ریسرچ وچ اپںا کردار ادا کرںڑان
 

 

 

 

 

 

 

 ؟وچکس بارے وچ پوچھدے نیں UNGDATA اساں

 لدین ںال تعلق سکول، دوستاں تے وا  •

 ویلےدے مشغلے  ے فراغ رہنفارغ وقت ت  •

 میڈیا دا استعمال  •

 ، فالح و بہبود تے معیاِر زںدگیصحت  •

 تکلیف دیںڑاں •

 اصوالں دی خالف ورزی، تشدد تے ںشہ آور دواواںدا استعمال  •

 سرپرستاں دی تعلیمی سطح  / والدین •
 

 

 

 

 UNGDATAکیویں انجام دتا جاندا اے؟ 

 ںدا اے۔ جا اہ دتلئی سکول دا اک گھںٹروے ںوں مکملکرن دے س •

سروے ںوں اک بے ضابطہ واحد استعمال دا تصدیقی کوڈ استعمال   •

دے جوابی صفحے اتے الگ ان کردے    Ungdataکردے ہوئے  

 ہوئے الیکٹراںک اںداز وچ اںجام دتا جاںدا اے۔ 

اک    شاگرد سوالںامے اتے ںشان ال کے جوابات دیںدے ںیں۔ ایس وچ •

سو کہ  اے  ںواکتیار  سواالت  دے  اوالںامے  پڑھیا  آ  ی چں  ںال  واز 

 / جاوے۔ جے ایس فںکشن ںوں استعمال کرںڑاں ہووے تاں ہیڈ فوںز

 فوںز الزمی استعمال کرںپین گے۔  ایئر

 

 شرکت رضاکارانہ اے 

 ایس سروے وچ شرکت رضاکاراںہ اے  •

ںدے او  جوابات دین والے اںہاں سواالت ںوں چھوڑ سکدے او جںہا •

دیںا ںہ  چاہو   جواب  اگر  تے  سرو چاہون،  در  ےںتان  وچ  ںوں  میان 

 ہوسکدے ںیں۔ ادھورا چھوڑ کے ایس توں دستبردار  

 

 رضامندی سرپرستاں ولوں /ماں پیاں
یس  سرپرست ا/ ماں پےے  نوجواناں د  دے  وریاں توں گھٹ عمر  18 •

اں دے بال نوں شرکت کرنی  نیا   کیی  گل دا فیصلہ کر سکدے نیں کہ

 یا نہیں۔  اےچاہیدی 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ے، تے تہانوں کوئی عمل انجام جے تُسی چاہندے او کہ تہاڈا بال شرکت کر •

 ے۔ دین دی لوڑ نہیں ا
 

تے سروے دے    تہاڈا بال شرکت نہ کرے، تے تہاڈے  جے تُسی چاہندے او کہ •

 ے۔ م ا سکول نوں مطلع کرنا الز/ معلمرابطہ جاتی  آغاز توں پہالں
 

 

 

 

 

 

 

 رازداری 
 

ف  دے ںال استعمال وچ الیا جاوے گا۔ صرشرکاء دے جواباں ںوں رازداری   •

پروجیکٹ دے ریسرچ کرن والےتے ایڈوائزرز ںوںتے جواباں وصول کرن 

 والی کمپںی ںوںسارے جواباں تائیں رسائی حاصل ہووے گی۔ 

سروے دے ںتیجےچھپںتے کسےوی جواب دین والے فرد دی ںشاںدہی ںئیں  •

 ہوسکے گی۔ 

چ ڈیٹا حفاظت ںال محفوظ رکھیا سطہ ذاتی ڈیٹا رکھن واال ریسرممکن بالوا •

ںوں  ڈیٹا  سارے  بعد،  ساالںتوں  پںج  دے  ہون  مکمل  دے  سروے  گا۔  جاوے 

 گمںام کردتا جاوے گا۔ 

• Ungdata    سروے OsloMet طرفوں دی  افسر  دے  تحفظ  دے  ڈیٹا  وچ 

 ۔ )t.nopersonvernombud@oslome( مںظور کرلیتا گیا اے

ک • وچ  سیٹ  تان ڈیٹا  گا۔  ہووے  ںئیں  شامل  ڈیٹا  ذاتی  راست  براِہ  وی  وئی 

ںوں  ایس  یا  کرںڑاں  تبدیلی  وچ  ڈیٹا  والیاںدے  کرن  بعد شرکت  سروے دے 

 حذف کرںڑاں وی ممکن ںئیں ہووے گا۔

• NOVA   عمل اتے  ڈیٹا  اتے  بںیاد  دی  رضامںدی  دی  والیاں  کرن  شرکت 

 درآمد کردا اے۔ 
 

 

 تیاری  
مطابق شاگرداں دے لئی سروے دے بعد    دی ہیلتھ سروس ضرورت دے سکول  

گی۔  رکھے  ںافذ  اقدامات  دے  سماج تیاری  دے  سکول  ںرس،    ا یکارکن    یبال 

 "Kors på halsen ج اے،  سکدا  کر  رابطہ  ںال  عمر   ہڑای"  گھٹ  اتے  بال  کہ 

  ب یو  ید   Kors på halsen“ ” سروس اے۔  یامداد  یکراس د  ڈیر  یںوجواںاں لئ

 سائٹ: 

WWW.KORSPAHALSEN.NO 
 

 UNGDATA دی ذمہ داری کس اتےاے؟ 
اںسٹیٹیوٹ   ریسرچ  سوشل  ںارویجین  سروے  جاںب  (NOVA)  ایہہ  دی 

یوںیورسٹی(   OsloMetتوں میٹروپولیٹن  الکحل  )اوسلو  دواواںتے  آور  ںشہ  تے 

وںسپلٹی توں اسائںمںٹ اتے مںعقد کیا وچ می(KoRus) دے عالقائی اہلیتی مرکز  

 جاںدااے۔ 

 

 وئی سواالت؟ ک
اپںے   یا  میرباںی کرکے سکول  لئے  معلومات دے  وچ مزید  بارے  سروے دے 

 توں رابطہ کرو۔ KoRus عالقائی 

 سوالںامے دا ںارویجین یا اںگریزی ورژن حاصل کرںڑاں چاہوؤ، تاں  تساںاگر  

KoRus  اے۔ توں رابطہ کرکے حاصل کیتا جاسکدا 
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