داخــــــــــــازنامـــــــە
د گەل مە بە ب گوتنا رەئیا خۆ وەکین بەشداربووێن پرۆگراما ئینترو ل سەر وێ پرۆگرامێ
سالڤ!
بوو جارا ئێـــکی داخازی دهێت کرن ل هەمی بەشدار بووێن پرۆگرامە ئینترو ژ هەمبەر بەشداری کرن ناڤ
تەحقیقێ کارئانینا نەتەوێێ .ئەم هیڤێ دخازن تەشی وێ فرسەت بهێنی بکارئانین ژ بوو دەربرینا رەئیا خوو سەر
پرۆگراما ئینترو )!(introduksjonsprogram
تەحقیق سەر دەستێ رێڤەبەریا ئیكکرن و پرەنگێا ) (IMDiدهێت رێڤە برن.
ژ بوو پیشکەش کرنا هاریکارێن زێدەتر و باشتر ب تە و بەشداربووێن دی ،رێڤەبەریا ئیكکرن و پڕەنگێا(ئیمدی)
و باژێرڤانی(کەموونە)حەش دکەن ،تەجروبا خۆ وەکین بەشداربوێ ناڤ پرۆگرما ئینترو ،دێ بۆ وان بەحس
کەی .گەلەکا گرنگە بە دلێکی وەکری و درست جوابی وان پرسیاران دەی ،ژ بەرکو وەرگرتنا مەعلوماتێن
درست هاریکاریا مە دکەت ،بە نسبەت وان چشتێن(قسم) کو الزمە بهێت باشترکرنێ .مەسال دێ پرسیارکەن:
رازی سەر پێشکێش کرنا وان شێوازێن فیرکاریێێ ،حەش دکەی(دلخوەش) بەشداریا وێ پرۆگرامێ کریێە ،ئان
بە رەئیا تە چ تشت هەن ناڤ وی پرۆگرامی دا نە باش(نگەتیڤ) بت.
بەشداری کرن دل بخوازییە(نە ئیجبارە) .بەس تەنیا نیڤ کاتژمێر(  ٣٠دەقان) وەختێ تە دهێت گرتن.
ناڤا بەشداربووێن دهێت پاراستنێ(ڤەشارتن) .جوابێن پرسیاران ژ بو تەشی ناهێت وەگەراندن .هەمی
مەعلومات ب ئامانەت دهێت بکارئانێن ،ل الیەن بەشێن رێڤەبەرێ پرۆژان ل ئیمدی و محققێن بەربژێر کری.
ئەو تەنیا وان کەسن جوابێن پرسیارێن تە بەر دەست دانە .یەعنی نەمافێن کارمەندێن بارژێرڤانیێیە ئان کەسین
دی کو بزانبێت کا جەوابا تە چنە.
هەکەر پرسیار سەر وێ تەحقیقێ ئان کێشا تەکنیکێ هەن دکارن پەویوەندی کەن ب ئیمدی )(IMDi
ل رێگەها وێ ئیمایل ئادرەسێ .post@imdi.no :ئیمالێن رەوان کری نیشان کە بBrukerundersøkelse :
دەرفەتێن بەشداری کرن ل وێ تەحقیقێ ل الێەن باژێرڤانیا) (kommuneدهێت رەخساندن.
هەڤکاریا تە ل هەمبەر باشترکرنا پرۆگراما ئینترو جێگەهێن دەست خوەشێیە.
گەل رێز و سوپاس
رێڤەبەریا ئیكکرن و پڕەنگێا
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رازی بونا تە شەرتێن سەرەکێیە ژبوو دیراسە کرن سەر وێ تەحقیقێ.
پرسیار سەر پاراستنا مافا کەسایەتیێ ناڤ تەحقیقێ دهێت کرن لkth@imdi.no Karinne Thun :
ژ بوو قەید کرنا دەعوا ل هەمبەر شێوازین بکارئانینا مەعلوماتین شەخسی ل الیەن ئیمدی ناڤ وێ تەحقیقێ،
دکاری پەیوەندی کەی ب سەنتەرا چاوەدێرێ مەعلومات ).(datatilsynet
بوو مەعلوماتێن زێدەتر دکاری سەردان مالپەرا سەنتەرێ چاوەدێرێ مەعلومات)(datatilsynetکەی.

