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دعوت نامه
به ما بپیوندید و نظر خود را در مورد شرکت در برنامه مقدماتی ( )introduksjonsprogrammetبگویید!
با درود،
برای اولین بار ،از همه کسانی که در یک برنامه مقدماتی در نروژ شرکت میکنند دعوت میشود تا در یک نظرسنجی کاربر
ملی شرکت کنند .امیدواریم از این فرصت برای اظهارنظرات خود لذت ببرید!
این نظرسنجی توسط اداره ادغام و تنوعات ( )IMDIانجام خواهد شد.
برای اینکه  IMDIو بخشداری پیشنهاد حتی بهتری به شما و دیگر شرکت کنندگان ارائه دهد ،ما به تجربیات شما به عنوان یک
شرکت کننده نیاز داریم .این مهم است که شما در پاسخهای خود صریح و صادق باشید ،بدین وسیله ما میتوانیم اطالعات صحیح
در مورد آنچه را که میتوان بهبود داد ،بدست آوریم .به عنوان مثال ،از شما سؤال میشود که آیا از آموزشی که شرکت میکنید
راضی هستید ،آیا از شرکت در این برنامه لذت میبرید و آیا مواردی وجود دارد که فکر میکنید در مورد برنامه منفی است.
شرکت کردن داوطلبانه است و پاسخ به نظرسنجی کاربر حدود  ٣٠دقیقه طول میکشد.
نظرسنجی کاربران بصورت ناشناس است .پاسخهای شما را نمیتوان به عنوان یک شخص به شما ارتباط داد .کلیه اطالعات
توسط کارمندان پروژه در ادارە  IMDIو برخی از محققان منتخب به عنوان تنها محققانی که به پاسخ دسترسی دارند بصورت
محرمانه بررسی میشود .هیچ کسی در بخشداری (کمون) یا اشخاص دیگر نمیتوانند ببینند که شما چه پاسخی دادەاید.
اگر در مورد نظرسنجی یا مشکالت فنی سؤالی دارید ،با  IMDIاز طریق این ایمیل تماس بگیریدpost@imdi.no :
بخشداری (کمون) برای شما این امکان را فراهم میسازد تا در نظرسنجی کاربران شرکت کنید.
از شما برای کمک به بهتر شدن برنامه مقدماتی متشکریم!

با درود فراوان
ادارە کل ادغام و تنوعات
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اساس پردازش این نظرسنجی رضایت صریح پاسخ دهنده است .سؤاالت مربوط به حریم خصوصی در این نظرسنجی را
میتوان به کاریانه تون  kth@imdi.noارسال کرد .هرگونه شکایت در مورد پردازش اطالعات شخصی  IMDIدر رابطه با
نظرسنجی به سازمان حفاظت از دادەهای نروژ ( )Datatilsynetارسال میشود .میتوانید اطالعات بیشتر را در وب سایت
سازمان حفاظت از دادەها ( )Datatilsynetپیدا کنید.

