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 چیست؟» استعالم متعلم«ھدف 
الصحھ در مکتب ابراز کنید. مکاتب، مدیران مکاتب توانید نظر خود را درباره کیفیت یادگیری و حفظمی» استعالم متعلم«بھ کمک 

ای ھگیرند. از دادهکنند و بھ کار میو نھادھای ملی نتایج این سروی را با ھدف تحلیل و انکشاف مکتب و محیط تعلیم ذخیره می
ھای خام سروی را درخواست کنند. بعضی نتایج ر تحقیقی نیز استفاده شود. محققین ممکن است دادهسروی ممکن است برای امو

 شودنیز منتشر می skoleporten.udir.noبھ آدرس » درگاه مکتب«سایت در ویب» استعالم متعلم«
 

 کند؟قسم کار میاستعالم چی
والی کامالً اختیاری است. اگر س» استعالم متعلم«بھار پر کنید. پر کردن توانید در نیمسال خزان یا نیمسال را می» استعالم متعلم«

 توانید بھ آن جواب ندھید.برای شما ناخوشایند باشد، می
 

 ھای شخصی و مسئولیت پروسس دادهمحافظت از داده
شود. ھای شخصی گفتھ میمات، دادهکنیم. بھ این معلوکنید، ما معلومات مربوط بھ شما را ذخیره میرا پر می» استعالم متعلم«وقتی 

 ھاھای شخصی شما بصورت صحیح و طبق مقررات جاری محافظت از دادهباید مطمئن شود کھ داده» ھیات تعلیم و تربیھ ناروی«
است و از ھمان قوانین » ھیات تعلیم و تربیھ ناروی«مسئول تطبیق تخنیکی پروسھ سروی از طرف  Conexusشود. پروسس می

 کند.ھای شخصی پیروی میھ دادهمربوط ب
 

نام خواھد ماند. بعد از پر شدن استعالم، لینک بین وجود ندارد. یعنی جوابات شما کامالً بی نمبر تذکرهضرورتی برای درج نام یا 
ست، بسیار شخصی کھ بھ استعالم جواب داده ا پیدا نمودنترتیب رود. بدینکود ورود داده شده بھ شما و جوابات شما از بین می

شود. البتھ، در موارد استثنایی، از لحاظ نظری این امکان وجود دارد کھ شخصی ھویت شما را بر بنیاد جواباتتان مشکل می
دھندگان بھ سروی تا حدودی مشخص تشخیص دھد (شناسایی غیرمستقیم). این اتفاق ممکن است در مکاتب کوچک کھ سابقھ جواب

ای برای نمایش نتایج سروی داریم کھ بشمول مکاتب، مدیران مکاتب و نھادھای ملی ین سختگیرانھاست، رخ دھد. بنااً، ما قوان
سازی) برای پنھان کردن نتایج خاص و کاھش احتمال افشا شدن غیرمستقیم نامشود. ما قوانین مخصوصی (قوانین بیتعلیمی می

شود کھ امکان شناسایی ھویت دست آمده از سروی طوری منتشر نمیھای بھ ایم. دادهھویت شما از روی جواباتتان، در نظر گرفتھ
 بر بنیاد جوابات فراھم شود.

 
ھا در عرصھ پروسس داده» ھیات تعلیم و تربیھ ناروی«گیرد، محققین باید قوانین ھا در اختیار محققین قرار میدر مواردی کھ داده

 ا امضا کنند.و رازداری را مراعات کنند و اظھارنامھ ممانعت افشا ر
 

 ھای شخصیمبنای حقوقی پروسس داده
قانون عمومی محافظت از «از  (g)(2)9و  (e)(1)6از مواد » استعالم متعلم«ھای شخصی مربوط با مبنای حقوقی پروسس داده

 forskrift til» [مقررات قانون تعلیم«از  3-2، و مبنای حقوقی ملی مکمل مندرج در بخش (GDPR)» ھاداده
opplæringsloven [مقررات قانون مکاتب مستقل«از  3-2] و بخش «forskrift til friskoleloven.استخراج شده است [ 

  



 سوالی دارید؟
 www.udir.no/undersokelserتوانید در آدرس برای کسب معلومات بیشتر، با مکتب در تماس شوید. معلومات بیشتر را می

ھای سروی، از طریق ایمیل آدرس (صرف بھ لسان نارویجی) پیدا نمایید. برای مطرح کردن سواالتی مربوط بھ محافظت از داده
 personvernombud@udir.noدر تماس شوید: » ھیات تعلیم و تربیھ ناروی«در » ھامامور محافظت از داده«ذیل با 

 
ا اعتراض کنید، ب» ھیات تعلیم و تربیھ ناروی«در » استعالم متعلم«ھای شخصی مربوط بھ خواھید بھ پروسھ پروسس دادهاگر می

اداره محافظت از «سایت در تماس شوید. معلومات بیشتر (صرف بھ لسان نارویجی) در ویب» ھای نارویاداره محافظت از داده«
jeg-kan-oss/hvordan-datatilsynet/kontakt-https://www.datatilsynet.no/om- ارائھ شده است:» ھای نارویداده

datatilsynet/-til-klage 
 

 »:ھیات تعلیم و تربیھ ناروی«معلومات تماس 
 

 PO Box 9359 Grønland, NO-0135 OSLO, NORWAYدرس پستی: آ

 00 12 30 23 47 + تلیفون:

 post@udir.noایمیل: 

 www.udir.noسایت: ویب
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