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 ! ما را یاری دهید ( introduksjonsprogrammetی )نظر خود در مورد شرکت در برنامە مقدمات در ارائە 

 

 

 ، درودبا 

کاربران   ی مل یشود تا در نظرسنجی کنند دعوت می در نروژ شرکت م ( introduksjonی )کە در برنامە مقدمات  یاز همە کسان 

 شرکت کنند.

  ی هاەن ی . گزدی پاسخ ده یشما در مورد شرکت در برنامە مقدمات  نظر مربوط بە  سٶاالت فرصت استفاده کرده و بە   نی از ا می دواری ام

 . دی را انتخاب کن  یکی آنها  نی از ب  دی توان ی وجود دارد کە م یپاسخ ثابت 

 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  بخشداریما و  نکەی ا یبرا

 . ە، الزم داریمشرکت کنند  کی شما بە عنوان 

،  دی توان بهبود بخشی در مورد آنچە م یکە ما اطالعات درست   ی ، بە طوردی باششفاف خود صادق و  یهامهم است کە شما در پاسخ 

از شرکت در   ای ، آرضایت دارید دی کن ی کە در آن شرکت م ی از آموزش ای شود کە آی ال مٶبە عنوان مثال، از شما س .می بدست آور

 . باشد یوجود دارد کە بە نظر شما در مورد برنامە منف ی زی چ ای و آ دی بری برنامە لذت م

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

کرد. تمام اطالعات توسط کارکنان پروژه   یاب ی شما ردسوی شخص بە   ک ی توان بە عنوان ی است. پاسخها را نم محرمانەکاربران 

IMDi چی . ه، رسیدگی میشود دارند یدسترس هاتنها کسانی هستند کە بە پاسخ محرمانە  صورت بە کە از محققان منتخب   یو برخ  

 شما را نخواهد داشت.  های بە پاسخ یدسترس گرانی د ای  بخشداری کس در 

 . دی کاربران شرکت کن  یدر نظرسنجتا بتوانید دهد ی بە شما ماین امکان را شما  ی شهردار

  ی هاەن ی . همە سواالت و گزدی صفحە استفاده کن  نیی زبان در پا یهاە. از دکم دی انتخاب کن  خودتان  را ی زبان نظرسنج دی توان ی شما م

  وتیص  دکمە، از دی پاسخ گوش ده یهاەن ی و گز ٶاالت بە س  دی خواهی در دسترس هستند. اگر م یو صوت  یپاسخ بە دو صورت متن 

 .دی استفاده کن 

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

 

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

 

 با احتــــــرام 

 ادغام و تنوعات ادارە کل 

 


