
Imbitasyon 

 

Ipaalam sa amin kung ano ang iniisip mo tungkol sa pakikilahok sa pagsasanay sa wikang 

Norwegian at sa Panimula na Programa! 

 

 

Kamusta, 

Ang lahat na nakikilahok sa pagsasanay sa wikang Norwegian at ang Panimula na Programa 

sa Norway ay iniimbitahan na lumahok sa isang pambansang survey ng gumagamit.  

Inaasahan namin na gagamitin mo ang pagkakataong ito upang sagutin ang ilang mga 

katanungan tungkol sa kung paano mo naranasan ang pagsali sa pagsasanay na ito. Ang 

survey ay naglalaman ng mga nakapirming opsyon sa pagtugon na maaari mong piliin. 

Ang survey ay isinasagawa ng Norwegian Directorate ng Integrasyon at  

 

Pagkakaiba-iba (IMDi) at ng Norwegian Directorate para sa Mataas na Edukasyon at 

Kasanayan. 

Upang kami at ang iyong munisipyo ay makapagbigay sa iyo at sa iba pang kalahok sa 

Panimula na Programa ng mas mahusay na serbisyo, gusto naming makatanggap ng 

impormasyon tungkol sa iyong mga karanasan.  

Mahalaga na ikaw ay bukas at tapat sa iyong mga tugon, upang makatanggap kami ng 

tumpak na impormasyon tungkol sa kung ano ang maaaring mapabuti. Halimbawa, 

tatanungin ka kung nasiyahan ka sa pagsasanay na iyong nilalahukan, kung nasisiyahan ka 

sa pagsali sa programa at kung may anumang bagay na sa tingin mo ay negatibo sa 

programa. 

Ang paglahok ay boluntaryo at aabutin ng humigit-kumulang 30 minuto upang makumpleto 

ang survey ng gumagamit. Anonymous ang survey ng gumagamit. Ang iyong mga sagot ay 

hindi matutunton pabalik sa iyo bilang isang indibidwal at hindi makita ng munisipyo kung 

ano ang iyong sinagot.  

Bibigyan ka ng iyong munisipalidad ng access para makilahok sa survey ng gumagamit.   

Maaari mong piliin ang wika ng survey. Gamitin ang mga icon ng wika sa ibaba ng pahina. 

Ang lahat ng mga tanong at pagpipilian sa pagtugon ay magagamit bilang parehong teksto 

at audio. Gamitin ang audio icon kung gusto mong makinig sa mga tanong at mga opsyon sa 

pagtugon. 

Kailangan mong kumpletuhin ang buong talatanungan sa isang sesyon. 

 

Salamat sa pakikilahok sa survey ng gumagamit! 

 

Magandang pagbati, 

Norwegian Directorate ng Integrasyon at Pagkakaiba-iba at ang Norwegian 

 

Directorate para sa Mataas na Edukasyon at Kasanayan 


