Pashto
بلنه

ووای یچ د ر
ئ
انتودوکشون په پروګرام ک برخه اخیستلو په اړه څه فکر کوئ!
ګډون وکړئ او

سالم،
ټولو هغو کسانو ته یچ په ناروې ک په ر
انتودوکشون پروګرام برخه اخل بلنه ورکول کتي یچ د کارونکو مل نظر پوښتنه ک برخه
واخل.
واخل او ځینو پوښتنو ته ځواب ووایاست یچ تاسو په ر
ئ
انتودوکشون ک د برخه
موږ هیله مند یو یچ تاسو له دی فرصت څخه ګټه
اخیستو په اړه څه فکر کوئ .د ځواب ټاکل شوي انتخابونه شته یچ تاسو ی ترې غوره کویل ش.ئ

نظرپوښتنه د ادغام او تنوع د ریاست لخوا تررسه کتي.
د دې لپاره یچ موږ او د ستاسو ښاروایل تاسو او د ر
انتودوکشون نورو ګډون کونکو ته نور هم ښه وړاندیز ولرئ  ،موږ د تاسو
تجاربو ته د یوه ګډون کونیک په توګه اړتیا لرو.

ش  ،ترڅو موږ سم معلومات ترالسه کړو یچ څه ئ
دا مهمه ده یچ تاسو په خپلو ځوابونو صادق او ئ
ش باید ښه ش .د مثال په توګه
ئ
 ،له تاسو څخه به وپوښتل ش یچ ایا تاسو له هغ روزی څخه یچ تاسو پیک برخه اخل راض یاست  ،آیا تاسو په پروګرام ک
ئ
اخل  ،او په پروګرام ک کوم ش شتون لرئ یچ د تاسو فکر منف وي.
برخه خیستلو څخه خوند

ګډون کول داوطلبانه دی  ،او د کارونکو نظر پوښتن ته ځواب ویل شاوخوا  ۳۰دقی رف وخت نیس .د کاروونکو نظر پوښتنه به
ئ
کیدیل .ټول معلومات به په  IMDiک د پروژې د
پرته له نومه وئ .ستاسو ځوابونه د یو شخص په توګه تاسو ته نس راجع
کارمندانو او ځین غوره شوي څتونکو لخوا یچ ئ
یواچ دوی به ځوابونو ته الرسش ولرئ په محرمانه توګه وڅتل ئ
ش .هیڅوک به
په ښاروایل ک او یا نور به د تاسو ځوابونو ته الرسش ونلري یچ وګوري تاسو څه ځواب ورکړئ.

ئ
واخل.
د ستاسو ښاروایل به تاسو ته اجازه درکړي تر څو د کارونکو نظر پوښتنه ک برخه
تاسو کویل ئ
ش د نظر پوښتن ژبه غوره کړئ .د پا ی په الندی برخه ک د ژی تن وکاروئ .ټویل پوښتن او ممکنه ځوابونه په لیکل
او غږیزه توګه شتون لري .که تاسو وغواړئ پوښتن او ځوابونو بتته واورئ نو د غږ تن وکاروئ.

تاسو باید ټول پوښتنلیک په یوځل ځواب کړئ.
د کارونکو په نظر پوښتنه ک له برخه اخیستو څخه مننه!

په درناوی
د ادغام او تنوع لپاره ریاست

