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Jūsų  namų  ūkis svarbus  

Gerb. Gyventojau,  

Rašau jums  norėdamas  paprašyti  pagalbos  dėl  NISRA  Namų ūkio apklausos,  kurioje,  
tikiuosi,  vėl  dalyvausite.  Prieš  tris  mėnesius  jūsų namų ūkis  dalyvavo šioje apklausoje ir  jūs  
maloniai  sutikote dalyvauti  trumpesnėje papildomoje apklausoje,  kurią dabar  norime atlikti.   
NISRA –  oficiali  Šiaurės  Airijos  statistikos  tarnyba ir  jūs  galbūt  neseniai  girdėjote kai  kuriuos  
mūsų rezultatus,  pateiktus  naujienose.   

Jūsų namų ūkis  buvo atrinktas  pasidalinti  savo nuomone.  Nesvarbu,  ar  jūs  dirbate,  ar  
nedirbate,  ieškote darbo,  rūpinatės  savo šeima namuose,  esate pensijoje ar  studijuojate,  
tai,  ką mums  sakote,  yra labai  svarbu.  Labai  tikimės,  kad jūsų namų ūkis  dar  kartą priims  
kvietimą,  kad mes  galėtume toliau teikti  reikšmingą,  tikslią ir  patikimą statistiką.  

 

Ką  norime,  kad padarytumėte?   
Šiuo metu visas  apklausas  atliekame telefonu.  Jei  anksčiau davėte mums  
savo telefono numerį,  mūsų darbuotojas  paskambins  jums.  Arba galite 
apsilankyti  www.nisra.gov.uk/respond  arba paskambinti  mums  telefonu 
07511213432 arba 02890 255111  kad susitartume dėl  patogaus  laiko mūsų 
apklausų atlikėjui  paskambinti  jums  telefonu šiai  apklausai  atlikti.  Mūsų  
apklausų atlikėjai  prieinami  dienos  metu,  vakarais  ir  savaitgaliais.  
 
Jei  mes  negalėsime su jumis  susisiekti,  apklausos  atlikėjas  gali  trumpam  
atvykti  prie jūsų durų,  laikydamasis  socialinio atstumo pateikti  informaciją apie 
šią apklausą ir  kaip galite dalyvauti.  Visi  NISRA  apklausų atlikėjai  nešioja 
NISRA  tapatybės  kortelę,  kad jus  patikintų.  

Kaip  vyksta šis procesas?   
Mūsų apklausos  atlikėjas  atliks  su jumis  apklausą,  užtikrindamas,  kad ji  būtų 

 paprasta ir  aiški.  Nėra teisingų ar  neteisingų atsakymų,  mes  tik  norime sužinoti  
jūsų nuomonę.  Didžiajai  daugumai žmonių,  kurie dalyvauja mūsų apklausose,  
jos  patinka ir  yra iš  tiesų įdomios.  

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

   N        orėdam        i  par   odyti,  kokia  mums  svarbi  jūsų pagalba,  atlikus  šią apklausą 
duosime jums  10 svarų sterlingų.  Jie bus  duodami  pinigų čekiu,  kuris  gali  būti  
iškeistas į  10 svarų  sterlingų grynuosius  bet  kuriame pašto skyriuje.  

Daugiau informacijos   
Daugiau informacijos  apie NISRA  rasite prie šio laiško pridedame 
informaciniame lankstinuke.  Taip pat  galite apsilankyti  
www.nisra.gov.uk/central-survey-unit  arba paskambinti  mūsų grupei  toliau 
nurodytais  numeriais.  

Visa jūsų pateikta informacija bus  saugoma konfidencialiai  ir  naudojama tik  statistikos  
tikslais.

o 
  Mes  saugosime jūsų informaciją.  Pranešimo apie privatumą kopiją galite rasti:  

www.nisra.gov.uk/nisra-privacy-notice.  

 

Laukiame iš  jūsų žinių.  
 
Pagarbiai   

Brian Green  
NISRA Apklausų direktorius  

www.nisra.gov.uk/nisra-privacy-notice
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