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SZÁMÍT AZ ÉLETSZÍNVONALA ÉS  AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEI!  
 
Kedves lakos!  
Azért írok  Önnek, mert a  segítségét szeretném  kérni  egy  fontos tanulmány  
elkészítésében, amely  az Észak-Írországban élő különböző  emberek  lakhatási  
körülményeiről  és  életszínvonaláról  gyűjt  információkat.  
 
Fontosak az Ön tapasztalatai 
A „családi  erőforrások  felmérés”  nélkülözhetetlen  információkat  nyújt  a kormány  
számára, hogy olyan törvényeket hozhasson, amelyek  segítenek  minden embernek:  
az egyedülállóknak, a gyermekes családoknak,  a fogyatékkal  élőknek, a  
gondozóknak és  az  idős  embereknek. Amit  Ön  elmond nekünk,  az  jelentős  változást  
hozhat.  
 
Mi történik ez után?  
A koronavírusra (COVID  –  19) vonatkozó kormányzati  előírásokat  figyelembe véve a  
felmérést  telefonon,  nem  pedig személyesen fogjuk  elvégezni.  Kérjük,  hívjon 
bennünket a 02890 255111-es számon vagy látogasson  el  a 
www.nisra.gov.uk/respond  címre, hogy  kereshessünk egy, az  Ön számára 
alkalmas  időpontot,  amikor  egy  munkatársunk  felhívhatja Önt  a felmérés  
elvégzésének  céljából.  Interjúztatóink  napközben,  esténként  és  hétvégén is  
elérhetőek.  Amennyiben nem  kapunk  választ  Öntől, munkatársunk  rövid  látogatást  
tehet  majd  Önnél  a bejárati  ajtó előtt  megállva,  hogy  elkérje a telefonszámát.   
 
Ki vehet részt a felmérésben?  
Kérjük,  hogy  Ön és  lehetőleg  minden más  felnőtt,  aki  ezen a lakcímen él, vegyen  
részt a felmérésben, mert ez a felmérés  minden felnőttet  érint,  aki  ezen a címen  
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lakik. Amennyiben valaki  házon  kívül tartózkodik, amikor felhívjuk  Önt, 
megkérhetünk  valaki  mást,  hogy  a nevében  válaszoljon a kérdésekre.  Fontos, hogy  
mindenki,  aki egy háztartásban lakik Önnel, elolvassa ezt a levelet és a mellékelt  
szórólapot.   
 

Köszönjük  
Hálánk  jeléül  mellékeltünk  egy 10£  értékű pénzutalványt,  amely  bármely  
postahivatalban készpénzre váltható.  Nagyon reméljük,  hogy  Ön és  háztartása részt  
vesz ebben a felmérésben.  A  tanulmányainkhoz szükséges információk  
fontosabbak,  mint  valaha,  mivel  segítséget  nyújtanak  az  orvosi  szakértőknek  és a 
kormánynak  megérteni a koronavírus-járvány  mindennapi  életünkre gyakorolt  
hatásait.  
 
Tisztelettel:  

Brian Green  
A  felmérés  vezetője, NISRA  

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK  
Ki végzi a kutatást?  
A kutatást  a NISRA Központi Felmérési Egysége (Central Survey Unit, CSU) végzi,  
a Közösségért  Felelős  Minisztérium  (Department  for  Communities)  nevében.  A CSU  
a vezető társadalmi  felmérés  kutatószervezet Észak-Írországban  és a NISRA egyik  
fő üzletága.   
 
Miért éppen  rám esett a választás?  
Véletlenszerűen választottunk  ki  4000 címet  az  észak-írországi  címek  teljes  
listájáról.  Így  tudjuk  biztosítani,  hogy  különböző típusú emberek  vesznek  részt  a 
felmérésben, ideértve a családokat,  az egyedülálló embereket,  a  fiatalokat és  a 
nyugdíjasokat.   
Miért fontos a részvétel?  
Annak  érdekében,  hogy  az  eredmények  a lehető legpontosabbak  legyenek,  
számítunk a kiválasztott emberek részvételére.  Más  lakcímen élőkkel  nem  
végezhetjük  el  a felmérést,  mert  az  torzítaná az  eredményt.   
A részvételhez nincs szükség speciális ismeretekre. A legtöbb ember, aki  részt vesz  
a felmérésben,  élvezi  és  nagyon érdekesnek  találja.    
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Hol kaphatok további tájékoztatást?  
Amennyiben bármi mást meg szeretne tudni a felmérésről, látogasson el a 
www.nisra.gov.uk/frs  oldalra,  vagy  hívjon minket  a 02890 255111 telefonszámon!   
 
 
Ígérjük, hogy  …  
Nagyra értékeljük  az  idejét  és  a közreműködését.  
A  lehető legkönnyebbé és  egyszerűvé tesszük a részvételt  Ön számára.  
 
Tisztelettel bánunk Önnel  
Tiszteletben tartjuk  a  személyes  adatait  és  magasan képzett  munkatársaink  NISRA  
jelvényt viselnek  majd a visszaélések  elkerülése érdekében.   
 
Elbeszélgetünk Önnel és meghallgatjuk a véleményét  
Válaszolunk bármilyen, a tanulmánnyal kapcsolatos kérdésére és szívesen  
meghallgatjuk  a visszajelzését.   
 
Bizalmasan kezeljük személyes adatait  
Az  Ön által  megadott  információkat  bizalmasan kezeljük,  amint  azt  a Statisztikai  
Gyakorlati  Kódex  előírja,  és  azokat  kizárólag olyan statisztikák készítésére  
használjuk  fel,  amelyről  sem Ön, sem senki más a háztartásában nem  ismerhető fel. 
A mellékelt  tájékoztatóban további  információt  talál  arról,  hogyan fogjuk  felhasználni  
az adatait.  
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