Farsi

دعوتنامە

در ارائە نظر خود در مورد شرکت در برنامە مقدماتی ( )introduksjonsprogrammetما را یاری دهید!

با درود،
از همە کسانی کە در برنامە مقدماتی ( )introduksjonدر نروژ شرکت میکنند دعوت میشود تا در نظرسنجی ملی کاربران
شرکت کنند.
امیدواریم از این فرصت استفاده کرده و بە سٶاالت مربوط بە نظر شما در مورد شرکت در برنامە مقدماتی پاسخ دهید .گزینەهای
پاسخ ثابتی وجود دارد کە میتوانید از بین آنها یکی را انتخاب کنید.
این نظرسنجی توسط اداره ادغام و تنوعات انجام شده است.
برای اینکە ما و بخشداری شما بتوانیم پیشنهاد بهتری را بە شما و سایر شرکت کنندگان برنامە مقدماتی ارائە دهیم ،ما بە تجربیات
شما بە عنوان یک شرکت کنندە ،الزم داریم.
مهم است کە شما در پاسخهای خود صادق و شفاف باشید ،بە طوری کە ما اطالعات درستی در مورد آنچە میتوان بهبود بخشید،
بدست آوریم .بە عنوان مثال ،از شما سٶال میشود کە آیا از آموزشی کە در آن شرکت میکنید رضایت دارید ،آیا از شرکت در
برنامە لذت میبرید و آیا چیزی وجود دارد کە بە نظر شما در مورد برنامە منفی باشد.
شرکت در این نظرسنجی داوطلبانە است و حدود  ٣٠دقیقە طول میکشد تا بە نظرسنجی کاربران پاسخ دهید .این نظرسنجی
کاربران محرمانە است .پاسخها را نمیتوان بە عنوان یک شخص بە سوی شما ردیابی کرد .تمام اطالعات توسط کارکنان پروژه
 IMDiو برخی از محققان منتخب کە بە صورت محرمانە تنها کسانی هستند کە بە پاسخها دسترسی دارند ،رسیدگی میشود .هیچ
کس در بخشداری یا دیگران دسترسی بە پاسخهای شما را نخواهد داشت.
شهرداری شما این امکان را بە شما میدهد تا بتوانید در نظرسنجی کاربران شرکت کنید.
شما میتوانید زبان نظرسنجی را خودتان انتخاب کنید .از دکمەهای زبان در پایین صفحە استفاده کنید .همە سواالت و گزینەهای
پاسخ بە دو صورت متنی و صوتی در دسترس هستند .اگر میخواهید بە سٶاالت و گزینەهای پاسخ گوش دهید ،از دکمە صوتی
استفاده کنید.
شما باید بە کل پرسشنامە بە طور همزمان و یکبار پاسخ دهید.

با تشکر از شما برای شرکت در نظرسنجی کاربران!

با احتــــــرام
ادارە کل ادغام و تنوعات

