دعوت نامه
به ما ملحق شوید و نظرات خود را در مورد مشارکت در برنامه مقدماتی ( )introduksjonبه ما بگویید!
با درود،
برای اولین بار ،از همه افرادی که در یک برنامه مقدماتی در ناروی مشارکت میکنند دعوت میشود تا در یک نظرسنجی
کاربر ملی شرکت کنند .امیدواریم از این فرصت برای اظهارنظرات خود لذت ببرید!
این نظرسنجی از طرف اداره پذیرش و تنوعات ( )IMDIانجام خواهد شد.
برای اینکه  IMDIو شاروالی بتوانند اقدامات بهتری به شما و مشارکت کنندگان دیگر ارائه بدهند ،ما به تجربیات شما به عنوان
یک مشارکت کننده احتیاج داریم .این مسئله مهم است که شما در جوابهایتان روراست و صادق باشید ،بدین وسیله ما میتوانیم
معلومات صحیح در مورد آنچه را که میتوان بهتر شود ،بدست آوریم .برای نمونه ،از شما پرسان میشود که آیا از آموزشی که
در آن مشارکت میکنید راضی هستید ،آیا از مشارکت در این پروگرام لذت میبرید و آیا مواردی وجود دارد که فکر میکنید در
مورد این برنامه منفی میباشد.
مشارکت کردن داوطلبانه است و پاسخ به سؤاالت کاربر حدود  ٣٠دقیقه طول میکشد.
نظرسنجی کاربران بصورت محرمانه میباشد .جوابهای شما را نمیتوان به عنوان یک شخص به شما ارتباط داد .همه معلومات
به وسیله کارمندان پروژه در ادارە  IMDIو برخی از محققان منتخب به عنوان تنها محققانی که به جوابها دسترسی دارند
بصورت محرمانه مورد بررسی قرار میگیرد .هیچ فردی در شاروالی (کمون) یا اشخاص دیگری نمیتوانند ببینند که شما چه
جوابهایی دادەاید.
اگر در مورد پرسشنامه یا مشکالت فنی سؤالی دارید ،با ادارە  IMDIاز این طریق تماس بگیریدpost@imdi.no :
شاروالی (کمون) برای شما این امکان را بوجود میاورد تا در نظرسنجی کاربران مشارکت کنید.
از شما برای کمک به بهتر شدن برنامه مقدماتی سپاسگزاریم!

با درود
ادارە کل پذیرش و تنوعات

post@imdi.no
www.imdi.no

اساس بررسی این نظرسنجی رضایت مطلق پاسخ دهنده است .سؤاالت مربوط به حریم خصوصی در این نظرسنجی را میتوان
به کاریانه تون  kth@imdi.noارسال کرد .هرگونه شکایت در مورد بررسی معلومات شخصی  IMDIدر رابطه با
نظرسنجی به سازمان حفاظت از معلومات نروژ ( )Datatilsynetارسال میشود .میتوانید معلومات بیشتر را در وب سایت
سازمان حفاظت از معلومات ( )Datatilsynetپیدا کنید.

