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Агенция на Северна Ирландия за 
Статистика и Научни Изследвания
АСИСНИ (NISRA)
Централно Звено за Проучвания
Адрес: Colby House
Stranmillis CourtBELFAST 
BT9 5RR 

www.nisra.gov.uk 

Вх. номер: FRS 

Вашият  стандарт  на  живот  и  обстоятелствата  във  вашето 
домакинство  са от  важно  значение 
Уважаеми живущ на този адрес, 
Пиша ви за да ви помоля да ни помогнете за провеждането на важно научно проучване, което събира 
информация за стандарта и обстоятелствата на живот на всички различни видове хора, които към 
настоящия момент живеят в Северна Ирландия. 

Вашият  жизнен  опит  е  от  значение 
Проучването за семейни ресурси предоставя изключително важна информация, която ще 
помогне на правителството да приема и наблюдава законодателства, които са от помощ на 
всички, включително и на необвързаните хора, семействата, децата, както и на хората с 
увреждания, болногледачите и възрастните хора. Това, което ще ни кажете, може наистина да 
доведе до промяна. 

Какво  следва  да стане?  
В момента провеждаме всички наши проучвания по телефона. Тъй като ние не разполагаме с 
телефонен номер за вашето домакинство, ще сме ви много благодарни ако можете да 
посетите нашата уеб-страница на адрес: www.nisra.gov.uk/respond или да  ни  позвъните на 
телефон 07511213423 или 02890 255069 за да ни предоставите информацията за връзка с
вас. След това, един от нашите интервюиращи служители ще се свърже с вас за да уредите 
удобно за вас време, в което да се проведе проучването по телефона. Нашите интервюиращи 
служители са на разположение през деня, вечерта, както и през уикендите. Ако вие не се 
свържете с нас, наш интервюиращ служител може да дойде за кратко посещение до входната 
ви врата, спазвайки социална дистанция, за да ви предостави още информация относно 
проучването и затова как вие можете да участвате. 

Кой  може  да  участва?  
Бихме желали да разговаряме с вас и, ако е възможно, с всички други пълнолетни лица във 
вашето домакинство. Това проучване се отнася за всички живущи във домакинството ви. Ако 
член от вашето домакинство не е на разположение, когато ние сме при вас, то ние може да  
помолим някой друг член от домакинството да отговори вместо този човек. Много е важно 
всички от вашето домакинство да прочетат това писмо и приложената брошура. 

За  благодарност  към  вас! 
В знак на нашата благодарност към вас, ви изпращаме и ваучер за £10, който можете да 
обмените за пари в брой във всяка поща. Ние силно се надяваме, че вие и вашето 
домакинство ще участвате. 

С уважение, 

Браян Грийн
Директор на отдел Проучвания, АСИСНИ (NISRA) 

http://www.nisra.gov.uk/
http://www.nisra.gov.uk/respond
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Често  Задавани  Въпроси 
Кой  провежда това научно изследване?  
Това научно изследване се провежда от Централното Звено за Проучвания (ЦЗП) към 
Агенцията на Северна Ирландия за статистика и научни изследвания АСИСНИ (NISRA), 
възложено от Министерството на Общностите (DfC). ЦЗП е водещата организация за 
социални проучвания в Северна Ирландия и е едно от главните бизнес-звена на АСИСНИ. 

Как  ме избрахте да участвам?  
Ние избрахме на случаен принцип 4000 адреса от списък с адресите в Северна Ирландия. По 
този начин, ние подбираме смесица от най-различни хора, включително семейства и 
необвързани хора, младежи и пенсионери. 

Защо е важно да участвате?  
За да се уверим, че резултатите са възможно най-точни, ние разчитаме на хората, които 
живеят на избраните от нас адреси, да участват в проучването. Ние не можем да 
интервюираме хора от други адреси, защото това би изменило резултатите. 

На вас не са ви нужни специални познания за да участвате. Повечето от хората, които са били 
избрани да участват се съгласяват да го направят и това им харесва. 

Къде  мога  да  намеря  допълнителна  информация?  
Ако желаете да научите повече за това проучване, моля да посетите уеб-страницата 
www.nisra.gov.uk/frs или да ни позвъните на телефон 02890 255111.

Нашата молба към  Вас 
Ние ценим  вашето време и  принос  
Ние ще се постараем да е възможно най-лесно и удобно за вас, за да можете да участвате. 

Ще се отнасяме към  вас  с уважение  
Ние ще уважаваме вашето уединение и ясно ще покажем, че нашите добре обучени служители 
са от АСИСНИ. 

Ще общуваме с  вас  и  ще чуем  вашите възгледи  
Ние ще отговорим на всички ваши въпроси, свързани с участието ви в това проучване и с 
нетърпение очакваме вашата обратна връзка. 

Ще  пазим  вашата  информация  на  сигурно  място  и  в  поверителност  
Ние ще пазим информацията, която ще ни предоставите, в поверителност, спазвайки 
Кодекса на практики за статистики. Тя ще бъде използвана за да се възпроизведат 
статистики, в които няма да се разкрива самоличността ви или тази на членовете от вашето 
домакинство. Моля да прочетете приложената тук брошура, предоставяща допълнителна 
информация относно как ще използваме вашата информация. 

http://www.nisra.gov.uk/frs
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