ጥሪ
በማስተዋወቂያ እቅዱ ላይ ተካፋይ በነበሩበት ወቅት ሁኔታው እንዴት እንደነበረ ያለዎትን የግል አስተያየት
በመግለጽ ተሳታፊ እንዲሆኑ ተጋብዘዋል።
ጤና ይስጥልን
ለመጀመሪያ ጊዜ በኖርዌ ውስጥ በማስተዋወቂያ እቅዱ ላይ ተካፋዮች የንበሩት በሙሉ የቢሔራዊ የተጠቃሚዎች የዳሰሳ ጥናት ላይ
እንዲካፈሉ ጥሪ ተደርጎአል ። ይህንንም እድል በመጠቀም ያሎትን አስትያየት ይሰጡናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን!
የዳሰሳ ጥናቱ የሚካሄደው በውህደት እና ብዝሃናት ምኒስትቴር ማለትም በ(IMDi) ነው።
IMDi እና የእርሷ የሚኖሩበት አውራጃ ለርሷ እና ለሌሎችም የወደፊት የማስተዋወቂያ እቅዱ ተካፋዮች የተሻለ እና ውጤታማ
እድሎችን ማቅረብ እንዲችሉ የእርሷን የተካፋይነት የግል አስተያዮት ማወቅ እንፈልጋለን። በተቻለ መጠን ሙሉ በሙሉ ግልጽ በመሆንና
እና እውነታዊ የሆነውን አስተያዮትዎን መግለጹ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ለዚህ ምክነያቱም ሊሻሻል ስለሚችሉ ማንኛውም
ሁኔታዋች ትክክለኛ የሆነውን መግለጫን መግኘትን እንዲያስችለን በማሰብ ነው። ለምሳሌ በተካፈሉበት ስልጠና ላይ ደስተኛ ነበሩ ወይ?
የእቅዱ ተካፋይ በነበሩበት ወቅት ምቾት ተሰምትዎት ነበር ወይ? ወይም በእቅዱ ውስጥ አሉንታዊ ነው በለው የገመቱት ሁኔታ ነበር
ወይ? እነዚህን የመሳሰሉ ጥያቄዎች ሊቀርብሏትም ይችላል።
ተካፋይ የሚሆኑትም በፈቃደኛነት ብቻ ነው ፣ ጥያቄዎቹንም በሙሉ ለመመለስ የሚወስደው ጊዜ 30 ደቂቃዎች ብቻ ነው ።
የተካፋይነቱ ዳሰሳ ጥናትን ተካፋይ ለመሆን ማንነትን መግለጽ አስፈላጊ አይደለም። እንደዚሁም የሰጡት መልስ ወደ እርሷ እንደግለሰብ
ተያያዥነት አይኖረውም። ማንኛውም መግለጫ በሚያስተማምን መንገዱ በIMDi የፕሮጀግቱ ላዩ ተካፋይ በሆኑት ሰራተኛቹ
ከመይዙም በላይ የሚሰጧአቸውን መልሶች ከአንዳንድ የዳሰሳ ጥናት ልዩ በለሙያ አባላት በስተቀር ማንም ማግኘት አይችልም ።
ማንኛውም አውራጃ ሆነ ወይም ሌላ ግለሰብ የሰጡትን መልሶች ማግኘትም አይችልም።
ጥያቄዎች ከአሎት ወይም ቴክኒካዊ ችግርሮች ከአጋጠመዎት ለIMDi በሚከተለው የኤሌክትሮኒክ የደበዳቤ አድራሻ መጻፍ ይችላሉ:
post@imdi.no ። አርስቱነም የተካፋዮች የጥናት ዳሰሳ ብለው ይሰይሙት ።

የእርሷ የሚኖሩበት አውራጃ ለዚህ የተካፋዩች የዳሰሳ ጥናቱ ላይ እንዲሳተፉ እድሉን ያቀርብሎታል ።

የማስተዋወቂያ እቅዱ እንዲሻሻል ተሳትፎ ስላአበረከቱ እጅግ በጣን እናመሰግናለን

ከከበረ ሰላምታ ጋር
የውህደት እና ብዝሃነት ሚኒስቴር

post@imdi.no
www.imdi.no

የዳሰሳ ጥናቱን ስራ ላይ የማዋል ዋና መሠረቱ የተካፋዩ ግልጽ የሆነ ፈቃደኛነት ነው ፡፡
በዳሰሳ ጥናቱ ውስጥ ስለ ግለሰቦች ግላዊ መግለጫዎች ጥበቃ ጥያቄዎች ከአሎት ወደ Karianne Thun በሚመለከተው
የኤሌክትሮኒክ አድራሻ ደብዳቤ መጻፍ ይችላሉ kth@imdi.no

ይህ የዳሰሳ ጥናት በሚካሔድበት ወቅት የIMDi የግለሰቦች የግለ መረጃን አያያዝ ላይ ማንኛውም አይነት ቅሬታ ከአሎት ለኖርዌይ
ለመረጃ ጥበቃ ባለሥልጣን ማቅረብ ይችላሉ ፡፡ ተጨማሪ መረጃዎችን ማግኘትም አስፈላጊ ሆኖ ከአገኙት የመርጃ አያያዝ ጥበቃ ክፍሉ
ድሕረገጽን በመጎብኘት መግኘት ይችላሉ።

