
 

 

ሓበሬታ ንወለድን ቆልዑን/መንእሰያትን ብዛዕባ ዳታ ዳህሳስ/ምርምር ሓበሬታ 
መንእሰያት (Ungdata-undersøkelsen)    

ኣብዚ ዓመት’ዚ ናይ መንእሰያት ዳታ ዳህሳስ/መጽናዕታዊ ምርምር ኣብቲ ውላድካ ዝምሃረሉ ቤት ትምህርቲ ክካየድ እዩ። ኩሎም 

ተመሃሮ ኣብቲ ቤት ትምህርትን ኣብ ምምሕዳርን ዘለዉ ኣብዚ ምርምር/ ዳህሳስ ክሳተፉ ተዓዲሞም ኣለዉ። ዕላማ ናይቲ 

መጽናዕቲ ኵነታት ኣብቲ ምምሕዳር ዘለዉ ቆልዑን መንእሰያትን ንጹር ስእሊ ንምርካብ እዩ። እቲ ምርምር/ዳህሳስ ኣብ ውሽጢ 

መፋርቕ ዓመት ጽድያ/vår ዘሎ እዋን ኣብ ቤት ትምህርቲ ክካየድ እዩ።

ዕላማ እቲ መጽናዕቲ 

• ቆልዑን መንእሰያት  ኣብቲ ዝነብሩሉ 

ምምሕዳር/kommune ከመይ ይዓብዩ ኣለዉ ንናይ 

ከባቢኦም ፖለቲከኛታትን ሰብ መዝን ንኽገልጽሎም 

ዕድል ምሃብ።  

• ብዛዕባ ኩነታት ኣተዓባብያ ቆልዑን መንእሰያትን እቲ 

ምምሕድዳር ኣብቲ ዝገብሮ መደባት ስራሕ ሓድሽ 

ፍልጠት ምርካብ።  

• ምስ ካልኦት ምምሕዳራትን ሃገራዊ ኣሃዝ ንምንጽጻር 

ተኽእሎ ምርካብን ኣብ ምርምራዊ መጽናዕትታት 

ኣበርክቶ ምግባርን። 

ኣብ ኡንግዳታ ዳታ ዳህሳስ/መጽናዕቲ) እንታይ ኢና 
ንሓትት? 
• ምስ ቤት ትምህርቲን፡ የዕሩኽን ወለድን ዘሎ ርክባት 

• ናይ ነጻ ግዜን ንጥፈታት ኣብዚ ናይ ነጻ ግዜን 

• ኣጠቓቕማ መራኸቢ ብዙሃን 

• ጥዕና፡ ዕግበትን ዓይነት ዓይነት ደረጃ መነባብሮን 

• ዳህላ/mobbing 

ኣብ ማእከላይ ደርጃ ንዘለዉ ድማ ተወሳኺ ሕቶታት 
ንሓትት: 

• ምጥሓስ ሕግታት፡ ዓመጽን ዕጸ ፋርስን (ሳጥላን/ስኽራን) 

• ደረጃ ትምህርቲ ወለዲ  

ኡንግዳታ ብኸመይ መንገዲ እዩ ዝትግበር? 

• ነቲ መጽናዕታዊ ሕቶታት ንምምላስ ሓደ ናይ ትምህርቲ 

ክፍለ ግዜ (ሰዓት) ተታሒዙ ኣሎ። 

• እቲ መጽናዕታዊ ሕቶታት ብኤሌክትሮኒካዊ መንገዲ ኣብ 

መመለሲ ገጽ ኡንግዳታ በቲ ናይ ሓደ ግዜ ብሃውሪ 

ዝውሃበካ መሕለፊ ኮድ (ፓስዎርድ) ጌርካ ብምእታው 

ይምለስ። 

• እቶም ተማሃሮ መልሶም ኣብቲ ዝተዳልወ መሕተቲ ቅጺ 

ጭሕጋግ ብምግባር እዮም ዝምልሱ። እቲ ሕቶታት ኣብቲ 

መሕተቲ ቅጺ ዘሎ ብድምጺ ክትሰምዖ ውን ይከኣል እዩ። 
እንድሕር ከምኡ ደሊኻ መስምዒ ኣብ እዝኒ ተጠቐም። 

ስትረት ግላዊ ሓበሬታ 
• እዚ መጽናዕቲ ብሽም ኣልቦ እዩ ዝካየድ፡ በቲ እተኣከበ 

ሓበሬታ ኣቢልካ ንውልቀ-ሰባት ከተለሊ ዝከኣል 
ኣይኰነን። 

• ውጽኢት ናይቲ መጽናዕቲ ብጽሑፍ ክቐርብ ከሎ፡ ዋላ 
ሓደ ውልቀ-ሰብ ኣይክልለን እዩ። 

ውዕል ስምምዕ ካብ ስድራቤት 

• ስድራቤት ናይቶም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ መንእሰያት 

ደቆም ኣብዚ መጽናዕታዊ ምርምር እዚ ክሳተፉ ወይ 

ከይሳተፉ ይውስኑ። 

• እንተድኣ ውላድካ ኣብዚ ክሳተፍ ድሌት ሃልዩካ፡ 
ዋላሓንቲ ምግባር ኣየድልየካን እዩ። 

• እንተድኣ ውላድካ ኣብዚ ክሳተፍ ዘይትደልዮ ኴንካ ግና 

እቲ መጽናዕታዊ ምርምር ቅድሚ ምጅማሩ ንናይ ክፍሊ 

መምህሩ ወይ ንቤትትምህርቲ መልእኽቲ ሃብ። 

ኣብዚ ምስታፍ ብነጻ ድሌት እዩ። 

• ኣብ ምርምር/ዳህሳስ ምስታፍ ብናጻ ድሌት እዩ።  

• እቶም ዝምልሹ እቲ ክምልስዎ ዘይደልዩ ሕቶ ክሰግርዎ 

ይኽእሉ እዮም። እንተደልዮም’ውን ምምላስ ድሕሪ 

ምጅማር ኣብ መንጎ ከቛርጽዎ ይኽእሉ እዮም። 

ምቕራብ ኣብ ተዳሎ 

መደበር ጥዕና ቤት ትምህርቲ እቲ ዳህሳስ/ምርምር  ምስ 

ተወደኣ፡ ነቶም ክዘራረቡ ዝደልዩ ተመሃሮ ከዘራርብ ተዳልዩ 
ክጸንሕ እዩ።  

ተማሃራይ ምስ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ጥዕና ነርስ፡ ወይ 

ናይ ማሕበራዊ ጕዳያት መምህር፡ ወይ ምስ መስቀል ኣብ 

ክሳድ (kors på halsen) ዝብሃሉ ኣብ ቀይሕ መስቀል 

ዘለዉ ንህጻናትን መንእሰያትን ሓገዝ ዝህቡ ክራኸቡ 
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ይኽእል። መርበብ ሓበሬታ ናይ kors på halsen 

WWW.korspahalsen.no እዩ። 

ንኡንግዳታ ሓላፍነት ዘለዎ መን እዩ?  

እዚ ዳህሳስ ብመንገዲ ኖቫ ዝተባህለ ኣብ ኦስሎሜት ስቱርቢ 

ዩኒቨርስቲ ዝርከብ ናይ ማሕበራውን ቍጠባውን ውሕስነት 

ሕብረተሰብ መጽናዕታዊ ትካል ከምኡ ውን ዞባዊ ብቕዓት 

ማእከል ኣብ ተጠቃምነት ኣደንዘዝቲ ነገራት (KORUS) ካብ 

ምምሕዳር ከባቢ ብዝተወሀቦ ዕዮ ዘካይድ እዩ።  

ሕቶታት ኣሎካ ድዩ? 

ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ዳህሳስ/ምርምር እንተደሊኻ 

ንቤት ትምህርትኻ ወይ ኣብ ዞባኻ ዘሎ ኩሩስ (KORUS) 
ተወከስ።  

እንተድኣ እቲ ቅጺ ብኖርዌጂያን ወይ ኢንግሊሽ ክስደደልካ 

ደሊኻ ንኩሩስ (KORUS) ተወከሰም ክስዱልካ እዮም።  
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http://www.korspahalsen.no/



