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 أسرتك مھمة 
 عزیزي  المقیم، 

أكتب إلیكم لطلب مساعدتكم في استطالع  NISRA ال مھم لألسرة.  NISRA ھي الوكالة اإلحصائیة الرسمیة  ألیرلندا  الشمالیة وربما  كنتم  
نقلت في األخبار مؤخر ا.   بعض نتائجنا التي قد سمعتم

ف ف � استطالع  تكال�ف  المع�شة  والغذاء  الذي  �جمع  المعلومات  عن  أنماط  اإلنفاق  وتكال�ف  المع�شة. ف تم اخت�ار م�لك للمشاركة    
نحن بحاجة  إ� مشاركة أ�تك � هذا االستطالع حى  نتمكن    من االستمرار  � إصدار إحصاءات  ذات  مغزى  ودق�قة  وموثوقة.  

 

 ماذا ن��دك أن تفعل؟  
ونقوم  حال�ا  ب�جراء جميع المقابالت االستقصائ�ة ع ب� الهاتف.  بما أننا ال نملك أي تفاص�ل اتصال  هات ي� 
فن للغا�ة إذا  كان ب�مكانك ز�ارة    www.nisra.gov.uk/respond  أو  االتصال بنا على   ي أل�تك، سنكون ممتن
 07511213432 أو     255111 02890  لتقد�م   تفاص�ل  االتصال  الخاصة  بك .  بعد  ذلك،  س�قوم  أحد  
تتم  مقابالتنا  خالل  النهار و�  ب � الهاتف . المحاور�ن   باالتصال بك  ل�ت�ب  وقت  مناسب  إلجراء  االستطالع  ع

ي  و�  عطالت نها�ة  األسب�ع.  ف المساء 
 ير � االتصال  بنا   � أقرب وقت  ممكن .  إذا  لم �سمع  منك، فقد �قوم  الشخص  الذي �جري  المقابلة ب��ارة 
ال م��د  من المعلومات  حول االستطالع  وك�ف  �مكنك المشاركة.  ي � ي ص�ة  متبعا   قواعد  التباعد  االجتما �  لتوف ق

جميع  المحاور�ن   NISRA �حملون  بطاقة  ه��ة   NISRA لطمأنتك .  
 

  
   

ك�ف  تتم  العمل�ة؟   
االستطالع  معك،  مما  �جعل  االمر سھل وواضح.  كل  شخص المقابلة  ب�كمال  س�قوم الشخص الذي  أجرى 

ف م   �لك مدعو للمشاركة. ال ت حتاج   إ� أي معرفة خاصة  للمشاركة .  الغالب�ةف من (يبلغ من العمر  16 عاما أو  أ � �)
ي �ة  لالهتمام  حقا. ف ن �شاركون  � استطالعات  الرأي  لدينا  تجد  أنها  ممتعة  جدا  ومث اس الذين   ال من الع ظ�
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شكرا  ل ك!  
یشارك  سوف ن  16 وأكثر) ه  ب  ت�اوح أعما م ر لنعكس األهم�ة ال ى  نضعها ع � مساعدتكم، كل شخص  (الذين
ي تل �  50  £ � صورة  قسائم  �مكن  استبدالها  نقدا  � أي  مكتب ب��د . لقد  أرفقنا أ�ضا قس�مة بق�مة  5 جنيهات

إسترلیني   كرمز   لتقدیرنا  ألخذ  الوقت للنظر   � المشاركة   � الدراسة.  

 

م��د  من المعلومات  
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كت�ب  المعلومات  المرفق  بهذە الرسالة.  �مكنك  أ�ضا ب لم ��د  من  المعلومات  حول  NISRA، ير � االطالع  ع�
المذكورة أعالە .  األرقام ع� بف ��قنا ز�ارة   www.nisra.gov.uk/central-survey-unit أو االتصال

http://www.nisra.gov.uk/respond
www.nisra.gov.uk/central-survey-unit


   

   

معلوماتك آمنة و   أنها ��ة  ولن  �ستخدم  إال ألغراض  إحصائ� ة.  سنحافظ  ع � سيتم التعامل  مع أي معلومات تقدمها ع �
www.nisra.gov.uk/nisra-privacy- :�ع NISRA  إشعار  الخصوص�ة  الخاص  بنا ع � موقع ع  ع� مأمونة .   �مكن  االطال

 . notice 

 

االستماع منك  .  ونحن  نتطلع  إ�

 
 

خالص  االح�ام،  ت

  

 

 

براين  غ��ن  

مديرة  الدراسات  االستقصائ�ة،  الوكالة  الوطن�ة  للدراسات  االستقصائ�ة  

www.nisra.gov.uk/nisra-privacy



