
 دعوت نامه 
 

 ! دییبگوبه ما  (introduksjon) یدر برنامه مقدمات مشارکتخود را در مورد  اتو نظر ملحق شویدبه ما 
 

 با درود،

 ینظرسنج کیشود تا در یکنند دعوت م یممشارکت  نارویدر  یبرنامه مقدمات کیکه در   افرادیبار، از همه  نیاول یبرا

 ! دیخود لذت ببر برای اظهارنظراتفرصت این از  می دواریام  شرکت کنند. یکاربر مل

 . خواهد شد( انجام  IMDI)  اتو تنوعپذیرش اداره  از طرف ینظرسنج نیا

شما به عنوان  اتیتجرببه ، ما دن دهبارائه  گریدکنندگان  مشارکتبه شما و  یبهتربتوانند اقدامات  شاروالیو  IMDI  نکهیا یبرا

 میتوان ی ما م بدین وسیله، دیو صادق باشروراست  جوابهایتانمهم است که شما در  مسئله نیا .داریم احتیاجکننده مشارکت  کی

که  یاز آموزش ایشود که آیم پرسان، از شما برای نمونه .میبدست آور بهتر شود،توان یدر مورد آنچه را که م حیصح معلومات

در   دیکنیوجود دارد که فکر م یموارد  ایو آ دیبریلذت م پروگرام ایندر  مشارکتاز  ای، آدیهست یراض در آن مشارکت میکنید

 .میباشد یبرنامه منف این مورد

 کشد.یطول م قهیدق ٣٠کاربر حدود  سؤاالتداوطلبانه است و پاسخ به  کردن مشارکت

همه معلومات   .ارتباط دادشما  بهشخص  کیتوان به عنوان یشما را نم جوابهای. میباشد محرمانهبصورت  کاربران  ینظرسنج

 دارند یدسترس جوابهاکه به  یاز محققان منتخب به عنوان تنها محققان یو برخ IMDI ادارە کارمندان پروژه دربه وسیله 

که شما چه   نندی توانند ببینم یگر یداشخاص  ای )کمون( شاروالیدر  فردی چیه .قرار میگیردبررسی مورد محرمانه  بصورت

 .دیاەداد جوابهایی

 post@imdi.no :دی ریتماس بگ  قیطراین از  IMDI ادارە ، بادیدار ؤالیس یمشکالت فن ای پرسشنامهاگر در مورد 

 .دی کن   مشارکتکاربران  یتا در نظرسنج بوجود میاوردرا امکان این  شما  برای )کمون( شاروالی

 ! سپاسگزاریم یکمک به بهتر شدن برنامه مقدمات یاز شما برا

 

 با درود 

 و تنوعات  پذیرشادارە کل 

 

 

 

post@imdi.no 

www.imdi.no 

 

 

توان  ی را م ینظرسنج نیدر ا یخصوص میاالت مربوط به حرسؤ  پاسخ دهنده است. مطلق تیرضا ینظرسنجاین  بررسیاساس 

در رابطه با   IMDI یشخصمعلومات  بررسیدر مورد  تیهرگونه شکا. ارسال کرد  kth@imdi.noکاریانه تون به 

  تی را در وب سا شتریب  معلومات دیتوانیم شود.یارسال م (Datatilsynet) نروژ  معلوماتبه سازمان حفاظت از  نظرسنجی

 . دیکن دایپ (Datatilsynet)معلومات حفاظت از سازمان 
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