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وكالة أیرلندا الشمالیة لإلحصاءات والبحوث 
وحدة المسح المركزیة 

كولبي ھاوس 
سترانمیلیس كورت 

بلفاست 
 BT9 5RR

 HSNIالمرجع: 

 
أسرتك مھمة 

 عزیزي المقیم،

ھي الوكالة اإلحصائیة الرسمیة ألیرلندا الشمالیة وربما  NISRA.  لألسرةالمھم  NISRA أكتب إلیكم لطلب مساعدتكم في استطالع
 كنتم قد سمعتم بعض نتائجنا التي نقلت في األخبار مؤخرا.

الھامة. نحن بحاجة إلى مشاركة  من قضایا الرعایة الصحیة واالجتماعیة حول مجموعةتم اختیار منزلك لمشاركة وجھات نظره 
.إحصاءات ذات مغزى ودقیقة وموثوقة صدارالستمرار في إأسرتك في ھذا االستطالع حتى نتمكن من ا  

 
 

ماذا نرید منك أن تفعل؟  
نقوم حالیا بإجراء جمیع المقابالت االستقصائیة عبر الھاتف.  وبما أننا ال نملك أي تفاصیل اتصال ھاتفي ألسرتك، 

سنكون ممتنین للغایة إذا كان بإمكانك زیارة  www.nisra.gov.uk/respond  أو االتصال بنا على  
07511213423 أو   255069 02890 لتقدیم تفاصیل االتصال الخاصة بك. بعد ذلك، سیقوم أحد 
المحاورین باالتصال بك لترتیب وقت مناسب إلجراء االستطالع عبر الھاتف. تتم مقابالتنا خالل النھار وفي 

المساء وفي عطالت نھایة األسبوع. 

یرجى االتصال بنا في أقرب وقت ممكن. إذا لم نسمع منك، فقد یقوم الشخص الذي یجري المقابلة بزیارة قصیرة 
متبعا التعلیمات الخاصة بالتباعد االجتماعي لتوفیر المزید من المعلومات حول االستطالع وكیف یمكنك المشاركة.  

جمیع محاورین NISRA یحملون بطاقة ھویة NISRA لطمأنتك. 

 

كیف تتم العملیة؟  
سیقوم الشخص الذي أجرى المقابلة بإكمال االستطالع معك، مما یجعل االمر سھل وواضح.  یمكن ألي شخص 
فوق سن 16 في عنوانك المشاركة. ال توجد إجابات صحیحة أو خاطئة، نرید فقط أن نسمع ما رأیك.  الغالبیة 

العظمى من الناس الذین یشاركون في استطالعات الرأي لدینا یجدونھا ممتعة جدا ومثیرة لالھتمام حقا.
 

مزید من المعلومات  
لمزید من المعلومات حول NISRA، یرجى االطالع على كتیب المعلومات المرفق بھذه الرسالة.  یمكنك أیضا  

زیارة www.nisra.gov.uk/central-survey-unit أو االتصال بفریقنا على األرقام المذكورة أعاله. 
 
 
 
 

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


   

   

یمكن   سیتم التعامل مع أي معلومات تقدمھا على أنھا سریة ولن تستخدم إال ألغراض إحصائیة.  سنحافظ على معلوماتك آمنة ومأمنة.
 .www.nisra.gov.uk/nisra-privacy-noticeعلى:  NISRAاالطالع على إشعار الخصوصیة الخاص بنا على موقع 

 

 ونحن نتطلع إلى االستماع منك.
 
 

 ترام،خالص االح

  
 
 

 براین غرین

 NISRAمدیرة الدراسات االستقصائیة، 

 




