
  

 

   

 

 ڕەزامەندی لە الیەن سەرپرشتیارانەوە 

سااڵنی، بڕیار   ١٨تۆ کە سەرپرشتیاری گەنجێکی خوار تەمەنی  •

 . دەدەیت کە مناڵەکەت لەم ڕاپرسییە بەشداری بکات یا خود نا

ئەگەر دەتەوێت منداڵەکەت بەشداری بکات، پێویست ناکات هیچ   •

 هەنگاوێک بگریتەبەر.  

گەر ناتەوێت منداڵەکەت بەشداری بکات، پێویستە پێش  ەئ •

دەستپێکردنی ڕاپرسییەکە مامۆستای پۆل/قوتابخانە ئاگاردار  

   بکەیتەوە.

خسی پاراستنی ]زانیاری[ شه  

نیا  . تهتكرێده مامەڵەی لەگەڵنهێنی   بهان  وشداربوبه یاڵمهو •

كان  اڵمهە و ی كهیهو بنكهئه  ، وكهو راوێژكارانی پرۆژهتوێژەران 

 . دەگاتدەستیان بە هەموو وەاڵمەکان   اتكتۆمار ده

  ئەنجامیی  وهنهکردكاتی باڵولە شداربوان به لهتاکێک   هیچ •

 .وههتناناسرێ بۆ ڕای گشتی ڕاپرسییەکە  

  وخۆی تێدابێت، لهناراستهکەسی  زانیاری  ی كهاڵمانهو وهئه •

  کۆتایی پێنج ساڵ لهدوای كرێن. ئاگاداری ده  شوێنێکی پارێزراودا

 ێن.  نادیار دەکر كانییەزانیارموو ، هههاتنی ڕاپرسییەکە

ی پاراستنی زانیاری  ن ڕاسپاردهیهالله ungdataی وههن لێكۆڵی •

  ند كراوهسهپه OsloMetزانكۆی  له کەسی

(personvernombud@oslomet.no)  . 

  تێداڕاستەوخۆی  کەسیزانیارییەکی ییەکە هیچ کۆمەڵە زانیار •

  یکانییهاریزان هکییهاپرسڕ یدوا ت ێناتوانر  ۆیهب،  ابێتن

 . ە وهتێدر ڕبس  انی ەو هتێبکر  استڕ شداربووهب

• NOVA   انشداربووبهمەندی زاپێی ره زانیارێكان بهلە گەڵ  

 مامەڵە دەکات. 

   ییئاماده

 واوبوونی  پاش ته  یهئاماده ندروستی قوتابخانهتگوزاری تهخزمه

   ئەم تگوزاری بداتهپێی پێویست خزمه  به  كهوهلێكۆڵینه

 . یهپێویستیان هه كه خوێندكارانه

 دەتوانێت پەیوەندی بە پەرستاری تەندروستی، مامۆستای   خوێندكار

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

 خزمەتگوزاری خاچی سوورە بۆ مندااڵن و گەنجان، پەیوەندی بکات. 

 : "Kors på halsenماڵپەڕی 

www.korspahalsen.no 

؟ر كێیەسە  لە  UNGDATA    ركیئە

ی  ن بنكهالیه وانی و لهر ڕاسپاردنی شارهسه له وهو لێكۆڵینهئه

شار و  -زل كۆی زان – OsloMet له NOVAی باشبژێوی وهتوێژینه

ی  ی ماددهبارهریێكانی پارێزگایی دهری زانست و شایستهنتهسه

 چێت.  دهڕێوه( بهKoRusر ) هۆشبه

   یهر پرسیارتان ههگهئه

   ڵ قوتابخانهگه له یهوهو لێكۆڵینهت بهبارهبۆ زانیاری زیاتر سه

 ندی بگرن.  یوهپارێزگای خۆتان په له KoRusری  نتهیا سه

وێ، بۆ  تان دهوهم لێكۆڵینهروێژی یا ئینگلیزی ئهی نهر نوسخهگهئه

 ندی بگرن. یوهپه KoRusڵ  گه ستهێنانی لهدهوه

 

 

نجان باوكان و گەو   دایكانزانیاری بۆ 

«ungdata» ڕاپرسی   ت بەبارهسە  

ساڵ مئه ئێوه پارێزگای/ شاریی كانی ئامادهقوتابخانه له

 مست له بهچێت. مه دهڕێوههب ungdata ڕاپرسی

 نجان لهدۆخی ژیانی گه یێكی باش لهدانانی وێنه ڕاپرسییە

 قوتابانه هاردا لهبهوەرزی  له  کەڕاپرسییە .یهكهناوچه

  چێت.دهڕێوهبه

   ڕاپرسییە م بردنی ئەڕێوهبە ئامانج لە

ل و  هه  ت بهبارهتاكوو بتوانن سه تتیان پێ بدرێرفهنجان دهگه •

ندامانی شوورای شار و  ڵ ئهگه شاردا له رجی ژیانی خۆیان لهمه

 ن. بكه قسه وانیهرانی شاربهڕێوهبه

ست بۆ  ده بێته نجان، زانستی تازهدۆخی ژیانی گه ت بهبارهسه •

  مڵ ئهگه له و پارێزگا شارتی ایهربهڕێوهن بهالیه لهان  كارهێنانیبه

 دا. گرووپه

ڵ  گه شار لهدۆخی نگاندنی ڵسهت بۆ ههرفهست هێنانی دهدههب •

ها بۆ  روهمووی واڵت، و ههكانی ههژمارهكانی تر و ههشاره

 . وهتیدانی توێژینهیارمه

ەل  UNGDATA كرێت؟ پرسیار ده ک تێبابە چ ت بەبارهسە     

 و باوكان  ک ڤااڵن و دای، ههقوتابخانهڵ  گه ندی لهیوهپه •

 كانی كاتی بێكارییەكانی بێكاری و چاالككاته •

 كارهێنانی مێدیا   به •

 ی ژیانیەت و چۆن خۆشگوزەرانیندروستی، ته •

 پێكردنگاڵته •

   ماددەی هۆشبەریاسا، توندوتیژی و  ی ژێرپێنان •

   کو باو  کواری دای ئاستی خوێنده •

چێت؟دهرێوهبە کیێچ شێوه بە  UNGDATA 

كانی  ی پرسیارهوهاڵم دانهبۆ وه قوتابخانه ێکیكاتژمێر •

 . ر چاو گیراوهبه  لهڕاپرسییەکە  

وتی  ڵكههه كارهێنانی كۆدێكی بهبه و به كترۆنیهلهئه  ڕاپرسییەکە •

 .  ungdata  اڵمیی وهڕهچێ ناو الپهكی دهیێكجاره

اڵمی  كان وهفۆرمی پرسیاره  لێدان له ی نیشانهرێگه كان لهقوتابیه •

  به ی پرسیارنامەکەكانپرسیارهدەکرێت . وهنهدهده وهو لێكۆڵینهئه

،  وشهره مكارهێنانی ئهبهلە کاتی  . وهخوێندرێنهب رزنگی بهده

 هێنرێت. بكار هێدفۆنی گوێ بهدەبێت گوێچکە/

یه دڵخوازانهکردن  شداری  هب  

 . یەدڵخوازانە وهم لێكۆڵینەئە •

اڵمی  پێی خۆش بێ وه وهاڵم دانهشداربوویێك كاتی وهر بهگهئه •

  كهی  پرسیارنامهوهپڕكردنه، یا خود وهداتهپرسیارێك نه

 بكات.  وكارهئه  وهتوانێ بێ هۆكار هێنانهستێنێ، دهبوه


