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 نامەدعوت

 

 ! کمک کنیدما را  ( introduksjonsprogrammetی )در برنامە مقدمات  بارە مشارکتخود در   اتنظر با دادن

 

 

 با سالم،

کاربران   یمل ی شود تا در نظرسنجی دعوت ممشارکت دارند  ناروی در  ( introduksjonی )کە در برنامە مقدمات  افرادیاز همە 

 شرکت کنند.

.  دی ده جواب یشما در مورد شرکت در برنامە مقدمات  اتنظرمربوط بە  سٶاالت فرصت استفاده کرده و بە   نی از ا می دواری ام

 . دی را انتخاب کن  یکی آنها  میاناز  دی توان ی وجود دارد کە م یثابت جواب  یهاآلترناتیو

 انجام شده است.  اتتوسط اداره ادغام و تنوع ینظرسنج نی ا

  اتی تجرب بە ، ما می ارائە ده یمقدمات برنامە شرکت کنندگان  ری را بە شما و سا یبهتر شنهادی پ بتوانیم شما  شاروالی ما و   نکەی ا یبرا

 . ە، الزم داریمشرکت کنند  کی شما بە عنوان 

،  دی توان بهبود بخشی در مورد آنچە م یدرست  معلومات کە ما   ی ، بە طوردی باششفاف خود صادق و  ی هاجواب مهم است کە شما در  

از شرکت در   ای ، آرضایت دارید دی کن ی کە در آن شرکت م یاز آموزش ای شود کە آی م پرسان، از شما برای نمونە. می آوربدست 

 . باشد یوجود دارد کە بە نظر شما در مورد برنامە منف ی زی چ  ای و آ خوش هستیدبرنامە 

  ی نظرسنجاین . دی کاربران پاسخ ده یکشد تا بە نظرسنجی طول م قە ی دق ٣٠داوطلبانە است و حدود در این نظرسنجی شرکت 

  بە وسیلە کارمندان معلوماتکرد. تمام  یاب ی شما ردسوی  شخص بە   کی توان بە عنوان ی ها را نمجواب است.   محرمانەکاربران 

.  ، بررسی میشود دارند یدسترس  هاجواب تنها کسانی هستند کە بە  محرمانە  صورت بە کە ن منتخب ی از محقق یو برخ IMDiپروژه 

 شما را نخواهد داشت.  های جواب بە   یدسترس گرانی د ای شاروالی در    شخصی چی ه

 . مشارکت داشتە باشیدکاربران  ی در نظرسنجتا بتوانید دهد ی بە شما ماین امکان را شما  شاروالی 

آلترناتیوهای  . همە سواالت و دی صفحە استفاده کن  نیی در پا  لسان ی هاە. از دکمدی انتخاب کن  را  خود   ینظرسنج لسان دی توان ی شما م

  دکمە، از کنیدگوش  آلترناتیوهای جوابهاو  ٶاالت بە س  دی خواه ی . اگر ممیباشنددر دسترس  یو صوت  یبە دو صورت متن  جوابها

 .دی استفاده کن  وتیص

 . دی پاسخ ده و یکبار بە کل پرسشنامە بە طور همزمان دی شما با

 

 کاربران!  ی در نظرسنج مشارکت ی با تشکر از شما برا

 

 با احتــــــرام 

 ادارە کل ادغام و تنوعات 

 


