
 دعوتنامە

های اموزشی و مقدماتی کشور نروژبیان کنید  برنامە در شرکت با ما همراه باشید تا نظر خودتان را در مورد  

 سالم

ازهمە کسانی کە در برنامە های اموزشی و مقدماتی در نروژ شرکت می کنند دعوت میشود در یکی از نظرسنجی 

ملی کاربران شرکت کنند.امیدواریم از این فرصت برای پاسخ بە چند سوال درمورد نحوە تفکر خود برای شرکت در  

کە میتوانید یکی از انها را انتخاب کنید.این  برنامەهای اموزشی استفادە کنید.گزینە های پاسخ ثابتی وجود دارد

نظرسنجی توسط ادارە ادغام و تنوع و مرکز مدیریت اموزش عالی وشایستگی انجام میشود. برای اینکە ما و 

می خواهیم اطالعاتی در مورد تجربیات شهرداری شما بتوانیم بە شما و سایر شرکت کنندگان خدمات بهتری بدیم ، 

اینکەاحیانا چە ستی در مورد و صادق باشید تا اطالعات درهای خود بازاست کە شما در پاسخ مهم .دریافت کنیم شما

بهبود بخشید. بە عنوان مثال، از شما پرسیده می شود کە آیا از آموزشی کە در آن شرکت می کنید   بخشی را باید

شرکت در  د دارد. وجو نامە اموزشینقاط منفی در بردر برنامە لذت می برید و آیا راضی هستید، آیا از شرکت 

نظرسنجی داوطلبانە می باشد وتقریبا در عرض دقیقە میتوانید بە پرسشنامە پاسخ دهید.نظرسنجی کامال محرمانە  

است.جوابهای شما بە مثابە شخص بە شما بازگرداندە نخواهد شد وکمون نمیتواند ببیند کە شما شخصا بە چە نحوی بە  

د.شما در نظرسنجی دهد در نظرسنجی کاربران شرکت کنیشهرداری شما بە شما امکان می سوالها پاسخ دادەاید. 

میتوانید زبان مدنظر خودتان را انتخاب کنید. لطفا از گزینەهای موجود در قسمت پاینن صفحە استفادە کنید.همە 

صدا استفادە کنید اگر خواستید بە پاسخهای چند گزینەای هم در شکل متن و صدا موجود می باشند.می توانید از گزینە 

 سواالت و پاسخها گوش دهید.

 شما باید همە پرسشنامە را یکجا پاسخ دهید. 

 ممنون  بابت همراهی در شرکت کردن در نظرسنجی 

 دوستدار شما 

 ریاست ادغام و تنوع و ریاست آموزش عالی و مهارت

 


