بلنه
ګډون وکړئ او ووایاست چې تاسې د ابتدایې برنامې کې د ګډون په اړه څه فکر کوئ!

سالم،
د لومړي ځل لپاره  ،هرڅوک چې په ناروې کې د ابتدایې پروګرام کې برخه اخلي  ،د ملي کاروونکي
سروې کې برخه اخیستو ته رابلل کیږي .موږ امید لرو چې تاسو د فرصت څخه کار واخلئ ترڅو خپل نظر
ووایئ!
سروې د ادغام او تنوع ریاست لخوا ترسره کیږي).(IMDi
د دې لپاره چې د ادغام او تنوع ریاست او ستاسو ښاروالۍ وکولی شې چې تاسو او د ابتدایې برنامې
نورو برخه اخیستونکو ته نورهم غوره تر وړاندیز درکړو ،موږ د ګډون کونکي په توګه ستاسو تجربې غواړو .دا
مهمه ده چې تاسو په خپلو ځوابونو کې آزاد او صادق اوسئ ،نو موږ د هغه څه په اړه سم معلومات ترالسه
کړو چې ښه کیدی شي .د مثال په توګه ،له تاسو څخه به وپوښتل شي چې ایا تاسو له هغه روزنې څخه
چې تاسو پکې برخه اخلئ راضي یاست ،که تاسو په برنامه کې له برخه اخیستو څخه خوند اخلئ ،او که
داسې څه وي چې تاسو فکر کوئ د برنامه په اړه منفي وي.
برخه اخیستنه داوطلبانه ده ،او د کارونکي سروې ته ځواب ویل شاوخوا  ۳۰دقیقې وخت نیسي.
د کارونکي سروې په پټه توګه ده .ستاسو ځوابونه به هیڅ څوک ته نه ښکاره کیږي .ستاسو ځوابونه به په
پټه توګه د ادغام او تنوع ریاست د پروژې د کارمندانو لخوا ازموینه کیږي او یوازې ځینې ټاکل شوی څیړونکي
ستاسو ځوابونه ته السرسی لري  .هیڅ څوک په ښاروالۍ کې یا بل هیڅ څوک به السرسی ونلري چې
وګوري تاسو څه ځواب ورکړی.
که تاسو د سروې یا تخنیکي ستونزو په اړه پوښتنې لرئ IMDi ،سره د بریښنالیک له الرې اړیکه
ونیسئ :
 post@imdi.noخپل بریښنالیک په دې سره نښه کړئ :د کارونکي سروې.
ستاسو ښاروالۍ تاسو ته د کاروونکي سروې کې برخه اخیستلو ته السرسی درکوي.

د ابتدایي برنامې غوره کولو کې د مرستې لپاره مننه:

په درنښت
د ادغام او تنوع ریاست

post@imdi.no
www.imdi.no

د سروې پروسس کولو اساس د ځواب ویونکي څرګند رضایت دی.
 kth@imdi.noپه سروې کې د محرمیت په اړه پوښتنې له کرییانا تون څخه پوښتنه کوائ شئ.
د تحقیق په تړاو د ادغام او تنوع ریاست  IMDiد شخصي معلوماتو پروسس په اړه هر شکایتونه باید د
ناروې د معلوماتو ساتنې ادارې ته راجع شي .تاسو کولی شئ د ډیټا تفتیش ویب پاڼه کې نور معلومات
ومومئ.

