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 کردخواهیدامید داریم که شما در سروی دانش آموزان شرکت

سروی دانش آموزان برای شما یک شانس است تا در مورد آموزده و رفاه در مکتب تان ابراز نظر کنید. مکتب شما، شهرداری  

ریاست تعلیم و   ذخیره خواهند کرد و از آن جهت بهبود مکتب تان استفاده خواهد کرد.شما و ادارات محلی پاسخ های شما را 

 ارائه می نماید www.udir.noتربیه و آموزش ناروی ارقام سروی را در 

 

نید از هر پرسشی که نمیخواهید به آن پاسخ  اشتراک در سروی دانش آموزان بطور کامل رضاکارانه است. شما همچنان میتوا

 دهید، بگذرید. 
 

 ما پاسخ های شما را مصئون نگهمیداریم

ریاست تعلیم و تربیه و آموزش ناروی مسئول است تا اطمینان حاصل نماید که پاسخ های شما به سروی دانش آموزان بطور 

ریاست تعلیم و تربیه و آموزش ناروی را در راستای راه اندازی   Conexusدرست ذخیره و مورد استفاده قرار میگیرد. 

 خواست ریاست پروسس کند. سروی کمک می نماید و باید پاسخ های شما طبق در
 

هنگامی که سروی دانش آموزان را تکمیل نمایید از شما درخواست نخواهد شد که نام تان را بگویید. این امر تشخیص دادن این  

که چه کسی چه پاسخ ادائه نموده دشوار میسازد. ما مقررات سختگیرانه ای را در رابطه با انتشار نتایج سروی عملی می سازیم، 

 وری که نه معلم شما و نه هیچ کس دیگری نمی توانند پاسخ های شما را به شما مرتبط کنند.به ط
 

این قانون آموزش و پرورش ناروی است که حکم می کند که سروی دانش آموزان انجام شود و به دانش آموز فرصت داده شود  

داده است، پس از ارسال پاسخ های خود نمی توانید  تا در آن شرکت کنند. از آنجایی که نمی دانیم چه کسی به چه چیزی پاسخ

 آنها را ببینید، تغییر دهید یا حذف کنید. پاسخ ها تا زمانی که الزم باشد ذخیره می شوند. 
 

قانون معلومات شخصی ناروی اجازه می دهد تا از پاسخ های سروی دانش آموزان برای تحقیق و آمار استفاده شود و آرشیف  

 شود.
 

ای گیرانهآموزان هستند، برای حفظ حقوق شما مشمول مقررات سختهای سروی دانشه مایل به استفاده از پاسخمحققانی ک

 هستند.
 

 آیا سواالت دارید؟
اگر در مورد سروی دانش آموزان کدام دارید، می توانید از معلم یا هر کارمند دیگری در مکتب خود بپرسید. شما همچنان  

یا با ریاست تعلیم و  www.udir.no/undersokelser  یت بیشتر بدانید )فقط به زبان نارویژی(:میتوانید در این ویب سا

 تربیه و آموزش ناروی به تماس شوید:
 

 00 12 30 23 47+ تلیفون:

 personvernombud@udir.noیا  post@udir.no ایمیل:

 

هر گونه شکایتی که ممکن است در مورد سروی دانش آموز داشته باشید باید به اداره حفاظت از معلومات ناروی ارسال شود.  

 بشتر مراجعه کنید به:برای کسب معلومات 
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