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 دعوت نامه 

 ! دییبگو (introduksjonsprogrammet) یو نظر خود را در مورد شرکت در برنامه مقدمات دیوندیبه ما بپ

 با درود،

کاربر  ینظرسنج کیشود تا در یکنند دعوت میدر نروژ شرکت م یبرنامه مقدمات کیکه در  یبار، از همه کسان نیاول یبرا

 ! دیخود لذت ببر برای اظهارنظراتفرصت این از  میدواریام شرکت کنند. یمل

 .خواهد شد( انجام IMDI)  اتتوسط اداره ادغام و تنوع ینظرسنج نیا

  کیشما به عنوان  اتیتجرببه ، ما ارائه دهدشرکت کنندگان  گری به شما و د یبهتر یحت شنهادیپ بخشداریو   IMDI  نکهیا یبرا

 حیاطالعات صح میتوانیما م بدین وسیله، دیو صادق باش حیخود صر یهامهم است که شما در پاسخ نیا .نیاز داریمشرکت کننده 

  دیکنی که شرکت م یاز آموزش ایشود که آی م ؤالبه عنوان مثال، از شما س .میتوان بهبود داد، بدست آوریدر مورد آنچه را که م

 است.  یدر مورد برنامه منف  دیکن یوجود دارد که فکر م یموارد ایو آ دیبر یبرنامه لذت ماین از شرکت در  ای، آدیهست یراض

 کشد.یطول م قهیدق ٣٠کاربر حدود   یداوطلبانه است و پاسخ به نظرسنج شرکت کردن

اطالعات  هیکل .ارتباط دادشما  بهشخص  کیتوان به عنوان یشما را نم  یناشناس است. پاسخهابصورت  کاربران  ینظرسنج

 بصورت دارند یکه به پاسخ دسترس  یاز محققان منتخب به عنوان تنها محققان یو برخ IMDI  ادارە توسط کارمندان پروژه در

 . دیاەداد یکه شما چه پاسخ نندیتوانند بب ینم  گریداشخاص  ای بخشداری )کمون(در  یکس چیه شود.یمبررسی محرمانه 

 post@imdi.no :دیر یتماس بگ  لیمیااین  قی از طر IMDI، با دیدار ؤالیس یمشکالت فن ای یاگر در مورد نظرسنج

 . دیکاربران شرکت کن یتا در نظرسنجرا فراهم میسازد امکان این شما  برای بخشداری )کمون(

 ! میمتشکر یکمک به بهتر شدن برنامه مقدمات یاز شما برا

 

 با درود فراوان 

 ادارە کل ادغام و تنوعات

 

 

 

post@imdi.no 

www.imdi.no 

 

 

را   ینظرسنج نیدر ا یخصوص میاالت مربوط به حرسؤ پاسخ دهنده است. حیصر تیرضا ینظرسنجاین اساس پردازش 

در رابطه با   IMDI یدر مورد پردازش اطالعات شخص تیهرگونه شکا. ارسال کرد kth@imdi.noکاریانه تون توان به یم

  تی را در وب سا شتریاطالعات ب دیتوانیم شود.یارسال م (Datatilsynet) نروژ ەهایبه سازمان حفاظت از داد نظرسنجی

 .دیکن  دایپ (Datatilsynetحفاظت از دادەها )سازمان 
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