
                     

 

 

 

للصغار أونغ داتا یونیور  ئیةاالستقصاالدراسة حول  ألولیاء األمور واألطفالمعلومات 

(Ungdata junior)  بلدیة في 2019لعام District Bjerke 
 

إلى  الخامسمن الصفوف  تالمیذبین  District Bjerke في بلدية (Ungdata juniorدراسة استقصائیة للصغار ) 2019في عام سیُجری 

 . السابع

في  الا طفالمرء هو الحصول على مزيد من المعرفة حول ما يعنیە أن يكون  ەفي حیاة األطفال. والغرض من جاالتاالستقصاء أهم الميحدد 

 الذي يستهدففي عمل البلدية  ئیةاالستقصاالدراسة األطفال لديهم وماذا يفعلون في أوقات فراغهم. سیتم استخدام نتائج  هي أحوالكیف  -البلدية 

 ث.ابحإجراء األجل هذه الفئة العمرية وأل

 استبیان إلكتروني.جابة علی أسئلة باإلاألطفال  بقیامخالل ساعات الدوام المدرسي  االستقصاءيتم إجراء 

 .25-23 من في األسابیع ئیةاالستقصاالدراسة إجراء  سوف یتم  

 کون من الممکنلن ي جمعها أو نشرها. من خالل البیانات التي تم   التالمیذهوية أي من يمكن تحديد  لذا الو، االستقصاءفي  إغفال األسماءيتم 

قد تساعد علی الکشف عن  معلومات أخرىعن أو  ائهمماس سأل التالمیذ عنيُ . ال دراسةعند نشر نتائج ال من المشارکینى أي التعرف عل

 .هوياتهم

يتم ذلك عن و ألولیاء األمور التحفظ علی مشارکة أطفالهم. . يمكن المشارکة فیهام عدر ختیااحرية  لطفللو یةطوعالمشارکة في الدراسة 

من  بوانسحأن ياألسئلة إذا رغبوا، أو أن يقفزوا علی بعض  االستبیانعلی . يمكن ألولئك الذين يجیبون بذلك طريق إعالم معلم االتصال

 االستبیان. أسئلة بالتوقف عن اإلجابة علىاالستقصاء 

االستقصاء  عطييحتوي االستبیان على أسئلة حول ما يفعلە األطفال في أوقات الفراغ، كیف ينظرون إلى المدرسة وكیف يشعرون. سوف ي

مدى رضا األطفال عن المجتمع المحلي واألصدقاء واآلباء والحیاة بشكل عام. المواضیع الرئیسیة في االستقصاء هي األصدقاء  علیإجابات 

أن الذين يرغبون  ولیاء األمورالمنزل واألسرة. يمكن ألور الحیاة والتنم   نوعیةو ةاستخدام وسائل اإلعالم والصح  وووقت الفراغ  المدرسةو

 .Kompetansesenter rus, Oslo (KoRus –Oslo)على االستبیان بالكامل باالتصال يحصلوا 

 

يتم أحادي االستخدام رمز عشوائي إستخدام ب http://www.svar-ungdata.com الموقع الدخول إلىبتسجیل األطفال  بقیامتتم المشاركة 

التلمیذ الذي يجیب وبین األحادي االستخدام بط بین الرمز ري هناك ماوجد ي. ال دراسة االستقصائیةفي السیشارکون الذين  تالمیذتوزيعە على ال

 .هافی نشاركوسیالدراسة سوى أولئك الذين في أال  يشارك  من أجل ضمانرمز ال. يتم استخدام االستبیانعلی 

. هذه فرصة تالمیذممكن من ال من المهم أن يشارك أكبر عدد  فإنە ، District Bjerkeبلدية للوضع في حقیقیة صورة  لكي يعطي االستقصاء

 إلطالع الساسة والسلطات والباحثین على حیاتهم. District Bjerkeلألطفال في بلدية 

 ديات األخرى.في البل یجرالمتعلقة باألطفال التي تُ المماثلة ، إلى جانب الدراسات االستقصائیة انات إلى قاعدة البیانات الوطنیةستضاف البی

 

ا وآکرشهوس أوسلو  المعهد العالي في) - OsloMet الکبری جامعة أوسلو في NOVAيتم إجراء االستقصاء من قبل معهد األبحاث   ( وسابقا

Kompetansesenter rus, Oslo بلدية بتکلیف من District Bjerke. 

 Kompetansesenter rus, Oslo من Nestleder Yvonne Larsenأسئلة تتعلق باالستقصاء، فیرجى االتصال لديكإذا كانت 

(958 77 810/ yvonne.larsen@vel.oslo.kommune.no) أو مسٶول االتصال للدراسة االستقصائیة في بلدية ، District Bjerke 

SLT-koordinator May Britt Grunnaleite (928 49 388/ may.grunnaleite@bbj.oslo.kommune.no  .) 
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