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ВАШ  РІВЕНЬ ЖИТТЯ  І ДОМАШНІ ОБСТАВИНИ  МАЮТЬ  ЗНАЧЕННЯ  
Шановний  мешканець,  
Я  звертаюся  до Вас  з  проханням  допомогти  з  проведенням  важливого дослідження,  яке збирає  
інформацію про рівень життя  і обставини різних людей, які сьогодні живуть у Північній Ірландії.   
 
Ваш досвід має значення   
«Опитування  про сімейні  ресурси»  надає  життєво необхідні  дані,  які  допомагають  уряду  розробляти  і  
моніторити  політику,  яка допомагає  усім  -  від  неодружених  людей,  сімей  з  дітьми  і  інвалідів,  до 
піклувальників  і  літніх  людей.  Від того, що Ви нам розкажете, може дійсно щось змінитися.   
 
Що  далі?  
Дотримуючись офіційних  рекомендацій у зв’язку зі спалахом коронавірусу  (Covid-19),  ми  будемо проводити  
це дослідження  по телефону,  а не віч-на-віч.  Будь  ласка,  подзвоніть  нам  за номером   02890 255111 чи  
зайдіть  на сайт  www.nisra.gov.uk/respond, щоб домовитися, коли буде зручно, щоб наш інтерв’юер Вам  
подзвонив  і  провів  дослідження.  Наші  інтерв’юери  працюють  протягом  дня,  увечері  та  у вихідні дні. Якщо  
від  Вас  нічого не надійде, наш  інтерв’юер  може прийти  з  коротким  візитом  з  дотриманням  соціальної  
дистанції  на поріг  Вашого  дому,  щоб  попросити  Ваш  номер телефону.  
 
Хто може взяти участь?  
Ми  б  хотіли  поговорити  з  Вами  і,  якщо можливо,  з  кожною  дорослою  особою  у  Вас  удома.  Це дослідження  
охоплює  всіх  мешканців  у  Вашому  домогосподарстві.  Якщо когось  з  членів  Вашого  домогосподарства  не 
буде, коли ми подзвонимо, ми можемо попросити когось іншого з Ваших домашніх відповісти від його імені. 
Важливо,  щоб  всі  члени  Вашого домогосподарства ознайомилися  з  цим  листом  і  вкладеною  брошуркою.  
 
Дякуємо  
На  знак  вдячності,  ми  вклали  ваучер на  £10, який  Ви можете обміняти на готівку у будь-якому  поштовому  
відділенні. Ми дуже сподіваємося, що Ви і Ваші домашні візьмуть участь. Збір  інформації,  необхідної  для  
наших  досліджень,  є  зараз  дуже важливим,  як  ніколи,  бо допоможе медичним  експертам  і  уряду  оцінити  
наслідки  епідемії  коронаіврусу  у  нашому  житті.   
З  повагою,  

Brian Green  

Директор  з опитувань, NISRA  

http://www.nisra.gov.uk/
http://www.nisra.gov.uk/respond
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Хто  проводить  дослідження?  

Дослідження  проводиться  Центральним відділом  опитувань  (CSU)   Агентства по статистиці і дослідженням  
Північної  Ірландії  (NISRA)  за дорученням  Міністерства у  справах  громад  (DfC).  CSU  –  провідна 
дослідницька  організація  в  області  соціального опитування  в  Північній  Ірландії  і є однією  з  основних  сфер 
діяльності NISRA.   

Як мене вибрали?  

Ми  провели  випадковий  відбір 4000 адрес  зі  списку  усіх  адрес  у  Північній  Ірландії.  Це гарантує, що у нас  
буде  комбінація  різноманітних  людей,  включаючи  сім’ї  і  неодружених  осіб,  молодь  і  пенсіонерів.   

Чому  важливо  взяти  участь?  

Щоб  забезпечити  якомога точні  результати,  ми  покладаємося  на людей,  які  живуть  за відібраними  нами  
адресами.  Ми  не можемо провести  інтерв’ю  за іншими  адресами,  щоб  не отримати  викривлені  результати.   

Якісь спеціальні знання для участі не  потрібні.  Більшість відібраних людей погоджуються взяти участь і  
залишаються  задоволені  досвідом.   

Де я можу дізнатися більше інформації?  

Якщо Ви  хочете дізнатися  більше про це дослідження,  зайдіть  на сайт  www.nisra.gov.uk/frs, або 
подзвоніть  нам  по телефону  за номером  02890 255111.  

 

ЩО  МИ  ВАМ  ОБІЦЯЄМО  

Ми будемо цінити Ваш час і  внесок  

Ми  зробимо все можливе,  щоб  Вам  було легко і  зручно взяти  участь.   

Ми будемо ставитися  до Вас з  повагою  

Ми  поважатимемо Ваше право на конфіденційність  і  зробимо все,  щоб  наших  висококваліфікованих  
співробітників  було легко  індентифікувати,  як  представників  NISRA.  

Ми будемо  з Вами спілкуватися і прислухатися до Вашої думки  

Ми дамо відповіді на всі запитання, які у Вас виникнуть у зв’язку з участю у цьому дослідженні,  і чекатимемо  
з  нетерпінням  на Ваші  відгуки.   

Ми забезпечимо захист і конфіденційнісь Ваших даних  

Надана Вами  інформація  буде розглядатися  як  конфіденційна  у  відповідності з  Кодексом  статистичної  
практики.  Її  будуть  використовувати  для  підготовки  статистичних  даних,  по  яким  буде неможливо 
ідентифікувати  Вас  чи  когось  з  Вашого домогосподарства.  Будь  ласка,  почитайте більше про те,  як  ми  
використовуватимемо  Ваші дані, у брошурці, вкладеній у цей лист.  
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