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Jūsų  gyvenimo  lygis ir  namų  ūkio  aplinkybės svarbūs  
Gerb. Gyventojau,  
Rašau jums  prašydamas  pagalbos  dėl  svarbaus tyrimo, kurio metu renkama informacija apie šiandien 
Šiaurės  Airijoje gyvenančių skirtingų žmonių gyvenimo lygį  ir  aplinkybes.  

Jūsų  patirtis svarbi 
Šeimos  išteklių apžvalgoje  teikiama svarbi  informacija,  kuria padedama vyriausybei  vystyti  ir  
stebėti  politiką,  kuri  padeda visiems,  nuo vienišų žmonių,  šeimų,  auginančių vaikus,  ir  
neįgalių asmenų,  iki  globėjų  ir  pagyvenusių žmonių.  Ką  jūs  sakote  mums,  yra  tikrai  labai  
svarbu.  

Kas vyksta toliau?  
Pagal  vyriausybės  rekomendacijas  dėl  koronaviruso (COVID-19)  vietoj  tiesioginių susitikimų 
šį  tyrimą atliksime telefonu.  Paskambinkite mums  02890 255111  arba apsilankykite  
www.nisra.gov.uk/  atsakydami  susitarti  dėl  patogaus  laiko mūsų apklausų atlikėjui  
paskambinti  jums  telefonu šiai  apklausai  atlikti.  Mūsų apklausos  atlikėjai  prieinami  dienos  
metu,  vakarais  ir  savaitgaliais.  Jei  negausime iš  jūsų žinių,  galime trumpam  apsilankyti  prie 
jūsų durų,  laikydamiesi  socialinio atstumo paimti  jūsų telefono  numerį.  

Kas gali dalyvauti?  
Mes  norėtume pasikalbėti  su jumis  ir,  jei  įmanoma,  su visais  jūsų namų ūkio suaugusiaisiais. 
Šis  tyrimas  apima visus  namų ūkio gyventojus.  Jei  namų ūkio narys  neprieinamas,  kai mes 
skambiname,  mes  galime paprašyti,  kad kas  nors  kitas  atsakytų  jūsų vardu.  Svarbu,  kad  visi  
namų valdoje matytų šį  laišką ir  pridedamą lankstinuką.  

Dėkojame  
Atsidėkodami  pridedame 10 svarų sterlingų čekį,  kurį  galite iškeisti  į  grynuosius  bet  kuriame 
pašto  skyriuje.  Labai  tikimės,  kad jūs  ir  jūsų namų ūkis  dalyvaus.  Rinkti  informaciją,  kurios  
mums  reikia savo tyrimams,  yra svarbiau nei  bet  kada,  kadangi  ji  padės  medicinos  ekspertams  
ir  vyriausybei  suprasti  koronaviruso protrūkio poveikį  mūsų gyvenimui.  

Pagarbiai 

Brian Green 
NISRA Apklausų direktorius 
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Dažnai  užduodami  klausimai  
Kas  atlieka šį  tyrimą?  
Šį  tyrimą  Bendruomenių departamento  (DfC)  vardu  atlieka Šiaurės  Airijos  statistikos  ir  mokslinių 
tyrimų tarnybos  (angl.  Northern Ireland Statistics  and Research Agency  (NISRA))  Centrinis  
apklausų skyrius  (angl.  Central  Survey  Unit  (CSU)).  CSU  –  pagrindinė socialinių apklausų mokslinių 
tyrimų organizacija Šiaurės  Airijoje ir  viena pagrindinių NISRA  veiklos  sričių.  

Kaip aš  buvau  atrinktas  (-a)?  
Mes atsitiktine tvarka atrinkome 4  000 adresų iš  visų adresų sąrašo Šiaurės  Airijoje.  Tai  užtikrina,  kad 
mes  gauname skirtingų žmonių mišinį,  taip pat  šeimas  ir  vienišus  žmones,  jaunuolius  ir  pensininkus.  

Kodėl  yra svarbu  dalyvauti? 
Norėdami  užtikrinti  kaip įmanoma tikslesnius  rezultatus,  mes  pasikliaujame žmonėmis,  kurie gyvena 
tose gyvenamosiose vietose, kurias  mes atrinkome dalyvauti. Negalime apklausti  kitose 
gyvenamosiose vietose,  kadangi  tai  iškraipys  rezultatus.  

Kad dalyvautumėte,  jums  nereikia jokių specialių žinių.  Dauguma mūsų atrinktų žmonių sutinka 
dalyvauti  ir  mėgaujasi  šia patirtimi.  

Kur galiu gauti daugiau informacijos?  
Jei  yra dar  kas  nors,  ką norėtumėte žinoti  apie šį  tyrimą,  apsilankykitewww.nisra.gov.uk/frs,  arba 
skambinkite mums telefonu 02890 255111.  

 
 

Mes jums pažadame  
Mes  vertinsime  jūsų  laiką  ir  indėlį  
Mes  užtikrinsime,  kad jums  dalyvauti  būtų kuo įmanoma paprasčiau ir  patogiau.  

Mes  elgsimės  su  jumis  pagarbiai  
Mes  gerbsime jūsų privatumą ir  aiškiai  įvardinsime savo puikiai  apmokytus  darbuotojus  kaip esančius  
iš NISRA.  

Mes  bendrausime su  jumis  ir  klausysimės  jūsų  nuomonės  
Mes  atsakysime į  bet  kokius  jūsų turimus  klausimus  apie dalyvavimą šiame tyrime ir  lauksime  
jūsų atsiliepimų.  

Mes saugosime jūsų  informaciją  
Mes  tvarkysime jūsų pateiktą informaciją  kaip konfidencialią,  kaip nurodyta  Statistikos  praktikos  
kodekse.  Ji  bus  naudojama  parengti  statistiniams  duomenims,  kure nustatys  jūsų  ar  ko nors  iš  
jūsų namų ūkio tapatybės.  Dėl  smulkesnės  informacijos  apie tai,  kaip mes  naudosime jūsų  
informaciją,  rasite pridedame lankstinuke.  

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