
 دعوت نامہ

 

 ناروے کی تعلیم اور تعارفی پروگرام میں حصہ لینے کے بارے میں اپنی رائے دیں! 

 

 السالم علیکم 

اسے قومی صارف سروے  ،ہر وہ شخص جو ناروے میں نارویجن ٹریننگ اور تعارفی پروگراموں میں حصہ لیتا ہے

 میں حصہ لینے کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔

اپنی رائے سے   میں حصہ لینے کے بارے میں کے ذریعہ تعلیمسواالت کے جوابات ہمیں ان ہم امید کرتے ہیں کہ آپ 

 جوابات کے مقررہ اختیارات ہیں جن میں سے آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔  آگاہ کریں گے۔

ڈائریکٹوریٹ فار انٹیگریشن اینڈ ڈائیورسٹی اور ڈائریکٹوریٹ فار ہائر ایجوکیشن اینڈ سکلز کے ذریعے کیا  یہ سروے 

 جا رہا ہے۔ 

ہم آپ کے تجربات کے بارے میں اس لیے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اور آپ کا بلدیہ، آپ کو اور دیگر  

   شرکاء کو ایک بہتر پیشکش دینے کے قابل ہو سکے۔

، تاکہ ہمیں اس بارے میں صحیح معلومات  ایمانداری سے دیں مکمل طور پر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جوابات

میں حصہ لے  تعلیم جسحاصل ہوں کہ کیا بہتر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ  

بات  ایسی  ئیلطف اندوز ہوتے ہیں، اور اگر کوآپ پروگرام میں حصہ لینے سے  کیااس سے مطمئن ہیں ، رہے ہیں 

 ۔ ہومنفی  کو لے کر تعلیمجو آپ کے خیال میں  ہو

منٹ لگتے ہیں۔  30ہے، اور صارف کے سروے کا جواب دینے میں تقریباً   کرنا آپکی مرضی پر منحصرشرکت 

کہ    انہیں دیکھ سکت بلدیہ، اور تک واپس ٹریس نہیں ہو پائیں گےآپ کے جوابات آپ  لہذا صارف کا سروے گمنام ہے۔

 آپ نے ذاتی طور پر کیا جواب دیا ہے۔

 ۔کرے گائی فراہم آپ کو صارف کے سروے میں حصہ لینے کے لیے رسا کا بلدیہآپ 

بٹن استعمال کریں۔ تمام سواالت اور   ےآپ سروے میں زبان کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ صفحہ کے نیچے زبان ک

دونوں طور پر دستیاب ہیں۔ اگر آپ سواالت اور جوابات کے اختیارات   ،اور آڈیو لکھی صورتجوابات کے اختیارات 

 ۔ سننا چاہتے ہیں تو ساؤنڈ بٹن کا استعمال کریں

 آپ کو ایک ساتھ پورے سوالنامے کا جواب دینا ہوگا۔ 

 

 صارف کے سروے میں حصہ لینے کے لیے آپ کا شکریہ! 

 

 خلوص سے

 ڈائریکٹوریٹ فار انٹیگریشن اینڈ ڈائیورسٹی اور ڈائریکٹوریٹ فار ہائر ایجوکیشن اینڈ سکلز 

 

 


