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Számít  az Ön háztartása!  
Tisztelt lakos!  

A  segítségét  szeretném  kérni egy  fontos  NISRA  háztartási f elmérés  elvégzésében.   A  
NISRA Észak-Írország hivatalos statisztikai hivatala (Észak-Írország Statisztikai és Kutatási  
Hivatala),  és  a hírekben már  hallhatott  néhány  jelentős  eredményünkről a közelmúltban.  

Az  Ön  háztartását  szeretnénk  felkérni arra,  hogy  részt  vegyen az  életkörülményekről szóló  
felmérésben,  amely  az  Észak-Írországban élő emberek  életkörülményeiről  gyűjt  
információkat.  Fontos lenne, hogy  Ön és  családtagjai  részt  vegyenek a felmérésben, hogy  
továbbra is  hasznos,  pontos  és  megbízható  statisztikákat  készíthessünk.   

Mit kell tennie?  
Jelenleg az  összes  felméréssel kapcsolatos  interjút  telefonon végezzük.   Mivel  
nincs  meg nekünk  az  Ön(ök)  telefonszáma,  így  arra kérjük,  látogasson el  a 
www.nisra.gov.uk/respond  címre  vagy  hívjon bennünket  a  07511213432  
vagy  02890 255111-es  számon,  hogy  kereshessünk  egy  Ön számára  
alkalmas  időpontot,  amikor  egyik  munkatársunk  felhívhatja Önt  a felmérés  
elvégzésének  céljából.  Interjúztatóink  napközben,  esténként  és  hétvégén is  
elérhetőek.  

 
Kérjük,  amint  lehetséges,  vegye  fel  velünk  a  kapcsolatot!   Amennyiben nem  
kapunk  választ  Öntől, egyik  munkatársunk rövid  látogatást  tehet  majd Önnél,  
a bejárati  ajtó előtt  megállva,  hogy  további tájékoztatást  nyújtson a  
felmérésről  és  a részvétel módjáról.  Minden munkatársunk  NISRA  azonosító  
igazolvánnyal rendelkezik  a visszaélések  elkerülése érdekében.   

Hogyan működik a folyamat?  
Interjúztatónk  Önnel együtt  tölti  ki  a felmérést,  hogy  megkönnyítse  és    egyszerűvé  tegye a folyamatot.   A lakcímén bárki részt  vehet a felmérésben,  
aki elmúlt 16 éves. Nem létezik helyes  vagy helytelen válasz,  csak az Ön    

 

véleményére vagyunk  kíváncsiak.  A  legtöbb ember,  aki  részt  vesz  a 
felmérésben, élvezi  és  nagyon érdekesnek  találja.   

http://www.nisra.gov.uk/respond
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Köszönjük!  
Hálánk  jeléül,  hogy  megfontolja a  felmérésben való  részvételt,  mellékeltünk  
egy  5£  értékű pénzutalványt,  amelyet  bármelyik postahivatalban készpénzre  
válthat.  

További információ  
A NISRA-val kapcsolatos  további információkért  kérjük,  olvassa el a levélhez  
mellékelt  tájékoztató füzetet,  illetve  ellátogathat  a www.nisra.gov.uk/central-
survey-unit  honlapra vagy felhívhatja a csapatunkat a fenti számok egyikén.   

Az Ön által megadott  információkat  bizalmasan kezeljük,  és  csak  statisztikai  célokra 
használjuk  fel.  Személyes  adatait  biztonságosan kezeljük.  Adatvédelmi  közleményünk  a  
NISRA  weboldalán található a www.nisra.gov.uk/nisra-privacy-notice  címen.  

 

Várjuk szíves visszajelzését!  
 
Tisztelettel:  

Brian Green 
A felmérés vezetője, NISRA 
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