
 

 

Vexwendin 
 
 Were û bêje ka tu di derbarê beşdarbûna bernameya întroyê de çi difikirî!  
Silav,  

Yekem car, her kesên  ku beşdarî bernameyê întroyê  dibe, tê vexwendin ku beşdarî 
Lêpirsîna bikarhênerê neteweyî bibe. Em hêvî dikin ku hûn ji ew fersendê  bikar binîn bo 
gotina  fikrê xwe ! 

Anket ji hêla Midiriyeta guncandin û cihêrengiyê (IMDi) ve tê kirin.  
Ji bo ku IMDi û şaredariya we pêşniyarek hê çêtir bide we û beşdarên întroyê, em 
serpêhatiyên we wekî beşdarek dixwazin bizanin. Girîng e ku hûn di bersivên xwe de 

vekirî û dilsoz bin, da ku em di derbarê tiştê çêtir de agahdariya rast bigirin. Mînakî, dê ji 
we were pirsîn ku hûn bi perwerdehiya ku hûn beşdarî dikin razî ne, hûn ji bernameyê 
kêfxweş dibin, û tiştek heye ku hûn li ser bernameyê neyînî difikirin . 

Beşdarbûn bi dilxwazî ye, û bersiva anketa bikarhêner bi qasî 30  deqqe digire.  

Lêpirsîna bikarhêner bênav e. Bersivên we wekî kesek li we nayê şopandin. Dê hemî 
agahdarî ji hêla karmendên projeyê ve li IMDi û hin lêkolînerên bijartî ve bi nehênî bêne 
tomar kirin tenê yên ku gihîştina bersivê. Dê li şaredariyê an yên din kes nikaribe bibîne 
ka we çi bersiv daye. Ger pirsên we di derheqê anketê an pirsgirêkên teknîkî de hene, bi 
e-nameyê bi IMDi re têkilî daynin:: post@imdi.no Ser nameyê xwe binivîse: 
Brukerundersøkelse. 

Şaredariya  rê bide we ku hûn beşdarî anketa bikarhêner bibin. 

. Spas ji bo ku hûn alîkariya çêkirina bernameya danasînê baştir dikin! Silav û rêz 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

 

 

post@imdi.no 

www.imdi.no 

Bingeha pêdaçûna anketê razîbûna eşkere ya bersivdêr e.  

Pirsên di derheqê nepenîtiyê de di anketê de dikarin ji Karianne Thun re werin şandin kth@imdi.no  

Divê gilî li ser întroyê daneyên kesane yên IMDi di derbarê anketê de divê ji Dezgeha Parastina Daneyên 

Norwêcî re were şandin. Hûn dikarin li ser malpera Çavdêriya Daneyê zêdetir agahdarî bibînin.  
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