
Thư mời 

 

Hãy cùng tham gia để nói lên những điều bạn nghĩ về việc tham dự khóa học tiếng Na uy và 

chương trình dẫn nhập! 

 

 

Xin chào, 

Tất cả những ai tham dự khóa học tiếng Na uy và chương trình dẫn nhập tại Na Uy đều được 

mời tham gia vào cuộc khảo sát trên toàn quốc dành cho người sử dụng. 

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ dùng cơ hội này để trả lời một số câu hỏi về việc bạn nghĩ thế nào 

khi tham dự vào khóa học. Có các câu trả lời cố định mà bạn có thể chọn. 

Cuộc khảo sát này được thực hiện bởi Nha hội nhập và đa dạng và Nha giáo dục bậc đại học 

cao đẳng và kỹ năng. 

Để chúng tôi và công xã của bạn có thể đem lại cho bạn và những học viên khác một cung 

ứng tốt hơn, chúng tôi muốn nhận được thông tin về các trải nghiệm của bạn. 

Điều quan trọng là bạn phải cởi mở và thành thật trong các câu trả lời của mình để chúng tôi 

nhận được thông tin chính xác về những gì có thể được cải thiện. Thí dụ, bạn sẽ được hỏi về 

việc bạn có hài lòng với khóa học mà bạn đang tham dự không, bạn có thích tham dự vào 

chương trình dẫn nhập không và có điều gì mà bạn nhận thấy là không tốt về khóa học. 

Việc tham gia là tự nguyện, và mất khoảng 30 phút để trả lời cuộc khảo sát dành cho người sử 

dụng. Cuộc khảo sát dành cho người sử dụng là ẩn danh. Người ta không thể truy tìm ra các 

câu trả lời này là của chính bạn, và công xã nơi bạn cư ngụ không thể xem những gì cá nhân 

bạn đã trả lời. 

Công xã của bạn sẽ cho bạn cơ hội để tham gia vào cuộc khảo sát dành cho người sử dụng. 

Bạn có thể chọn ngôn ngữ trong cuộc khảo sát này. Hãy dùng các nút về ngôn ngữ ở cuối 

trang. Tất cả các câu hỏi và các câu trả lời theo chọn lựa đều có sẵn dưới hình thức văn bản và 

âm thanh. Hãy dùng nút âm thanh nếu bạn muốn nghe các câu hỏi và các câu trả lời theo chọn 

lựa. 

Bạn phải trả lời toàn bộ mẫu các câu hỏi cùng một lúc. 

 

Cảm ơn bạn đã tham gia vào cuộc khảo sát dành cho người sử dụng! 

 

 

Trân trọng, 

Nha hội nhập và đa dạng và Nha giáo dục bậc đại học cao đẳng và kỹ năng. 

 


