Kurmancî
Dawetkirin

Bila em bizanîn hun derbarê beşdarîkirin di Bernameya Despêkirin çi difikrin!

Birêz an Xanim,
Her kesê ku beşdarî Bernameya Destpêkê ya li Norwêcê dibe tê vexwendin ku beşdarî
anketek pirsnameyeke neteweyî bibe.
Em hêvî dikin ku hûn ê vê derfetê bikar bînin û bersivê bidin çend pirsên derbarê beşdarbûna
we di Bernameya Destpêkê de. Di pisaname de vebijarkên bersivê yên sabît hene ku hûn
dikarin ji nav wan hilbijêrin.
Lêkolîn ji aliyê Rêveberîya Yêkxistin û Pirrengiyê ya Norwecê ve tê kirin (IMDi).
Ji bo ku em û şaredariya we bikaribin xizmetên hê çêtir pêşkêşî we û beşdarên Bernameya
Destpêkê bikin, em dixwazin wekî beşdarvan ezmûnên we bistînin.
Girîng e ku hûn di bersivên xwe de vekirî û dilpak bin, da ku em di derheqê tiştê ku dikare
were çêtir kirin de agahdariya rast bistînin. Mînakî, dê ji we were pirsîn gelo hûn ji
perwerdehiya ku hûn tê de beşdar in razî ne, gelo hûn ji beşdarbûna bernameyê kêfxweş
dibin û gelo tiştek heye ku hûn difikirin ku di bernameyê de neyînî ye.
Beşdarbûn bi dilxwazî ye û ji bo bersivdana lêpirsîna bikarhêner nêzîkê 30 hûrdem digire.
Pirsnameya bikarhêner bênav e. Bersivên we ji we re wekî kesek nayê vegerandin. Hemî
agahdarî dê ji hêla endamên karmendên projeyê yên li IMDi û çend lêkolînerên bijartî ve ku
ne tenê kesên xwedî gihîştina bersivan in, bi nepenîtiyê were meşandin. Tu kes li şaredariyê
an kesên din nagihîje ku tiştên ku we bersivandine bibîne.
şaredariya we dê destûrê dide we ku beşdarî pirsnameya bikarhêneran bibin.
Hûn dikarin zimanê pirsanemeyê hilbijêrin. Li binê rûpelê aykonên ziman bikar bînin. Hemî
pirs û vebijarkên bersivê hem wekî nivîs û hem jî wekî deng hene. Heke hûn dixwazin guh
bidin pirs û vebijarkên bersivê, aykona deng bikar bînin.
Pêdivî ye ku hûn tevahiya pirsnameyê di yek danîştinê de dagirin.

Spas ji bo beşdarêkirin di pirsnemaye bikarîner!

Ligel rêzên taybet,
Rêveberîya Yêkxistin û Pirrengiyê ya Norwecê

