
او ماشومانو/ لویانو ته معلومات  سرپرستانوسروې په اړه والدینو/ Ungdataد 

موخه یي دا ده  ثانوي ښوونځیو کې ترسره کیږې. لوړوسروې به ستاسو په ښاروالۍ یا خاوره کې د  Ungdataسږکال، د 

سمسټر کې په  په پسرلي د سروې به   .ترالسه کړل شيچې په سیمه ایزه کچه د لویانو د جوړښت د شرایطو ښه کتنه  

 ښوونځي کې ترسره شي.

ددي سروي موخه 

چې محلي    کولماشومانو او تنکي ځوانانو ته فرصت ور •
وده کول  سیاستوال او چارواکو ته ووایی چې په ښاروالۍ کې  

 څنګه دی. 

د دې عمر ګروپ سره د ښاروالۍ / کاونټي ادارې کار لپاره   •
په اړه د نوي پوهې  نانو د ودي د شرایطو د ماشومانو او ځوا

 ترالسه کول. 

د نورو ښاروالیو او ملي شخصیتونو سره د پرتله کولو وړ   •
 . خیستلکې برخه ا  ړنيڅی کول او په  

کې د څه شي په اړه غوښتنه کوو؟  UNGDATA موږ په

د ښوونځي، ملګرو او والدینو سره اړیکې •

 فعالیتونه  یحي د تفریح وخت او تفر •

 د میډیا کارول  •

 روغتیا، هوساینه او د ژوند کیفیت  •

 ځورونه  •

، تاوتریخوالی او د مخدره توکو  څخه سرغړونهقانون  د  •
 کارول 

والدینو / سرپرستانو تعلیم کچه د  •

سروي څنګه ترسره کیږي؟   UNGDATAد 

ته  وخت  یو ساعت  د سروې بشپړولو لپاره د ښوونځي   •

 . تخصیص ورکړل شوی 

UNGDATAکوډ سره د  د یوي پال کارولو د واک  سروې   •

 د ننوتلو سره په بریښنایی ډول ترسره کیږي. ڼي ته  ځواب پا 

زده کونکي د پوښتنلیک په نښه کولو سره ځواب ورکوي. دلته   •

په پوښتنلیک کې پوښتنې په لوړ    ترڅو یو انتخاب شتون لري  

باید  ایرفونونه  وکاروئ، هیډفونونه/    برخه غږ ولولئ. که دا  

 وکارول شي. 

 ی د  اراديبرخه اخیستل 

)ارادي( ده سروې په خپله خوښه   •

هغه څوک چې ځواب ورکوي ممکن هغه پوښتنې پریږدي   •
او د پروسې په جریان ورکړي چې دوی نه غواړي ځواب 

کې، که دوی وغواړي د سروې پای ته رسولو اختیار لري. 

د مور او پالر/ساتونکو لخوا رضایت 

کالو څخه کم عمر لرونکي ځوانانو والدین/ساتونكى   18د  •

ایا د دوی ماشوم باید برخه  ممکن پریکړه کولی شي چې 

 واخلي یا نه. 

که تاسو غواړئ چې ستاسو ماشوم ګډون وکړي، تاسو هیڅ   •

 اقدام پورته کولو ته اړتیا نلرئ.  

که تاسو نه غواړئ چې ستاسو ماشوم ګډون وکړي، تاسو باید  •

د سروې له پیل کیدو دمخه د اړیکو ښوونکي/ښوونځي ته  

 خبرتیا ورکړئ. 

محرمیت  

ځوابونه به په پټه پروسس شي. په پروژه   اخیستونکو د برخه  •
څیړونکي او سالکاران او شرکت چې د ځوابونو   ي کې یواز

 کوي به ټولو ځوابونو ته السرسی ولري.  ثبتول

چې ځواب    هر هغه څوککله چې د سروې پایلې خپریږي  •
 ویلي د پیژندلو وړ به نه وي. یي 

د څیړني   معلوماتو لرونکيد احتمالي غیر مستقیم شخصي  •
شي. د سروې له بشپړیدو    وساتلبه په خوندي ډول  معلومات

به  پنځه کاله وروسته به د کال په پای کې ټول معلومات 
 شي.  نامعلوم

کي   OsloMetسروې په   Ungdataد  •
personvernombud@oslomet.no))   د معلوماتو

 لخوا تصویب شوی.  مامورساتنې 

مستقیم شخصي معلومات  ډول هیڅ  د معلوماتو مجموعه به •
نلري. نو ځکه، دا به هم امکان ونلري چې د سروې  و

  اصالح یا له مینځه معلوماتوروسته د برخه اخیستونکو 
 . یوړل شي

• NOVA پر بنسټ رضایت   د معلومات د برخه اخیستونکو
پروسس کوي. 

چمتووالی  

به د هر زده کونکي لپاره چې   خدمتونو ادارهد ښوونځي روغتیایی 

زده   .لريوچمتووالي تدابیر د روسته  اړتیا ورته لري د سروې و 

"  Kors på halsen، د ښوونځي ټولنیز کارکونکي یا "کوونکی د نرس

سره اړیکه نیولی شي، کوم چې د ماشومانو او ځوانانو لپاره د سور صلیب 

 ه:  ” ویب پاڼKors på halsenد مرستې خدمت دی. د “

WWW.KORSPAHALSEN.NO
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 څوک مسؤل دی؟  لپاره  UNGDATA د

( او د  پوهنتون نیټیروپولیټد اوسلو م(  OsloMetپه دغه سروې 

کې د   ( KoRusمخدره توکو او الکول قابلیت سیمه ایز مرکز)

د   له طرفه چي NOVAناروې د ټولنیزو څیړنو انسټیټیوټ  

 ترسره کیږي.   ښاروالۍ لخوا په دنده ګمارل شوي 
 

 پوښتني لرئ؟ 

د سروې په اړه د نورو معلوماتو لپاره مهرباني وکړئ ښوونځي  

 .سره اړیکه ونیسئ  KoRusیا خپل سیمه ایز 

نارویژي یا انګلیسي نسخه   په  پوښتنلیک ا که تاسو غواړئ د

ترالسه   اړیکه نیولو باندي سره   KoRusترالسه کړئ، ممکن د 

 شي. 
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