
   

 

 

 «ungdata» یوهلێكۆڵینه  بردنی ڕێوه ی به بۆنه  نجان به گه /ئاگاداری بۆ دایكان و باوكان و منااڵن 

شداری مووی قوتابێكانی قوتابخانه و شار بۆ بههه  لهچێت. دهڕێوهبه  ungdata ڕاپرسیوساڵ ئه ی مناڵی ئێوهقوتابخانه له 

 ی نجانمنااڵن و گه دۆخیر سه هل باشیێكی هێنانی وێنه ستدههب یههوو توێژینهست له بهكرێت. مهت دهعوهده ە یڕاپرسی مكردن له 

 چێت. دهڕێوهبه قوتابخانه هاردا له به ورزی  له  کەەیڕاپرسی .شاره

 

 سەرپرشتیارانەوە الیەن  لە  ڕەزامەندی  

بڕیار  نی،  ساڵ  ١٨گەنجێکی خوار تەمەنی تۆ کە سەرپرشتیاری  •

 . یا خود ناە بەشداری بکات  یدەدەیت کە مناڵەکەت لەم ڕاپرسی 

داڵەکەت بەشداری بکات، پێویست ناکات هیچ  دەتەوێت منئەگەر  •

 بگریتەبەر.  هەنگاوێک  

پێش  ، پێویستە  گەر ناتەوێت منداڵەکەت بەشداری بکاتەئ •

اگاردار  ئی پۆل/قوتابخانە مامۆستادەستپێکردنی ڕاپرسییەکە 

   بکەیتەوە.

   یهدڵخوازانه کردنشداری به  

 . یەدڵخوازانەڕاپرسییەکە   •

وەڵمی  دەتوانن ئەم پرسیارانەی کە نایانهەوێت ان شداربوو به •

ی   وهپڕكردنهدەتوانن ئەگەر بیانهەوێت ، یا  جێیهێڵن بەبدەنەوە  

   .نستێنبوهاوەڕاستی رێگادا  لە ن  كهپرسیارنامه

   ییئاماده

 واوبوونی  پاش ته  یهئاماده ندروستی قوتابخانهتگوزاری تهخزمه

   ئەم بداتهتگوزاری خزمهپێی پێویست   به  كهوهلێكۆڵینه

 . یهپێویستیان هه كه خوێندكارانه

 پەرستاری تەندروستی، مامۆستای  ێت پەیوەندی بە  دەتوان  خوێندكار

 کە  ، " Kors på halsen"لە گەڵ خود   یا  کۆمەڵیەتی

 . بکات، پەیوەندی گەنجان  وخاچی سوورە بۆ منداڵن زمەتگوزاری خ

 : "Kors på halsenماڵپەڕی 

www.korspahalsen.no 

؟ر كێیەسە  لە  UNGDATA    ركیئە

ی  ن بنكهالیه لهو وانی ر ڕاسپاردنی شارهسه لهڕاپرسییە و ئه

و  شار -زل كۆی زان – OsloMet له NOVA ی باشبژێویوهتوێژینه

ی  اددهی مبارهرانی پارێزگایی دهیێكشایستهری زانست و نتهسه

   چێت.دهڕێوهبه( KoRus) ر هۆشبه

   یهر پرسیارتان ههگهئه

   ڵ قوتابخانهگه له هوو لێكۆڵینهت بهبارهسهۆ زانیاری زیاتر ب

 .  ندی بگرنیوهپه ی خۆتانپارێزگا له KoRusری  نتهیا سه

   بۆ وێ، تان دهوهم لێكۆڵینهروێژی یا ئینگلیزی ئهی نهر نوسخهگهئه

 . ندی بگرنیوهپه KoRusڵ  گه لهستهێنانی دهوه

ڕاپرسییە  م بردنی ئەڕێوهبە لە ئامانج   

  ت بهبارهكوو بتوانن سهتا ت تیان پێ بدرێرفهنجان دهااڵن و گهدمن •

ندامانی شوورای  ڵ ئهگه شاردا له  ژیانی خۆیان له رجیل و مههه

 .نبكه قسه وانیهرانی شاربهڕێوهشار و به

  نجان، زانستی تازهااڵن و گهدژیانی من دۆخی بهت بارهسه •

  ڵگه لهرانی شار بهڕێوهبهن  الیه  لهكارهێنانی ست بێنن بۆ بهدههب

 دا. گرووپه مئه

كانی  ڵ شارهگه شار لهنگاندنی ڵسهت بۆ ههرفههێنانی دهست  هدهب •

تیدانی  ها بۆ یارمهروهمووی واڵت، و ههكانی ههژمارهههتر و 

 .   وهتوێژینه

كرێت؟ پرسیار ده کتێبابەچ  ت بەبارهسە   UNGDATA ەل    

 و باوكان  ک دایو   ڤااڵنهه،  ڵ قوتابخانهگه ندی لهیوهپه •

 كانی كاتی بێكارییەچاالكو كانی بێكاری كاته •

 كارهێنانی مێدیا   به •

 تی ژیانیەو چۆنخۆشگوزەرانی ندروستی، ته •

 پێكردنگاڵته •

كرێن:ده و پرسیارانهندیدا، ئهناوهئاستی  سەر  له  

   ماددەی هۆشبەرو  توندوتیژی، یاسا  ی ژێرپێنان •

   کو باو  کواری دای ئاستی خوێنده •

؟چێتدهرێوهبە کیێشێوه چ بە  UNGDATA 

كانی  ی پرسیارهوهاڵم دانهبۆ وه قوتابخانه ێکیكاتژمێر •

   .ر چاو گیراوهبه  لهڕاپرسییەکە  

وتی  ڵكههه كارهێنانی كۆدێكی بهبه بهو  كترۆنیهلهئه  ڕاپرسییەکە •

 .  ungdata  اڵمیی وهڕهچێ ناو الپهكی دهیێكجاره

اڵمی  كان وهیارهپرس یرمۆف   لێدان له ی نیشانهرێگه كان لهقوتابیه •

  به ی پرسیارنامەکەكانپرسیارهدەکرێت . وههندهده وهو لێكۆڵینهئه

،  وشهره مئهكارهێنانی بهلە کاتی  . وهخوێندرێنهبرز نگی بهده

 هێنرێت. بكار هێدفۆنی گوێ بهگوێچکە/دەبێت 

خسی ری[ شهپاراستنی ]زانیا  

ئەم زانیارانەی کە  لە رێگەی ناتوانریت ، و ەبێناو  ڕاپرسییەکە •

 ن.ێکۆکراونەتەوە، تاکەکان دەستنیشان بکر 

هیچ  بۆ ڕای گشتی،  ئەنجامی ڕاپرسییەکە  ەوەی نوکرداڵلە کاتی ب •

 .  وهناناسرێتە تاکێک 

 


