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أ �تك  مهمة 
ع��زي  ال مق�م،  

الرسم�ة  أليرلندا  الشمال�ة  ور�ما  الوكالة اإلحصائ�ة  �  NISRA   .الهامNISRA   لب  مساعدتكم  لط   � استطالع  األ�ة  أ�تب  إل�كم
يت �  األخبار مؤخرا .  كنت  قد  سمعت بعض نتائجنا   نقل

ي� هذا االستطالع حى  تم اخت�ار م�لك لمشاركة وجهات نظ رك حول    سالمة المجتمع والجریمة .  نحن  بحاجة  إ� مشاركة  أ�تك   
نتمكن من االستمرار  � إصدار إحصاءات ذات  مغزى ودق�قة وموثوقة.  

 

 

  ماذا ن ��دك أن تفعل؟  
ي�  ب � الهاتف   بما  أننا  ال نملك   أي تفاص�ل  اتصال  هات  ونقوم  حال�ا  ب�جراء  جميع  المقابالت  االستقصائ�ة  ع
أل�تك،  سنكون  ممتنین  للغایة  إذا  كان بإمكانك  زیارة    www.nisra.gov.uk/respond  أو  االتصال بنا ع� 
 07511213427  أو    255542 02890 لتقد�م   تفاص�ل  االتصال  الخاصة  بك  . بعد  ذلك،  س�قوم  أحد  
 � ي              ي� المساء و االستطالع.  تتم مقابالتنا خالل النهار و ء إلجرا مناسب وقت المحاور�ن  باالتصال بك  ل�ت�ب

عطالتنها�ة  األسب�ع .  
� أقرب وقت  ممك ن.  إذا  لم �سمع  منك، فقد  �قوم  الشخص الذي �جري  المقابلة ب��ارةف ي   ب � االتصال  بنا   ير

ق يص�ة  متبعا  قواعد التباعد االجتما    �  لتوف ي� الم��د من المعلومات  حول االستطالع  وك�ف �مكنك  المشاركة.  
جميع  المحاور�ن   NISRA �حملون  بطاقة  ه��ة   NISRA لطمأنتك . 

   

  

ك�ف  تتم  العمل�ة؟   
االستطالع  معك،  مما  �جعل  االمر  سهل  وواضح   إذا  وافقت المقابلة  ب�كمال  الذي  أجرى  س�قوم الشخص 

ئ ق� ي ئ  عن ط�� أ�تك ع � المشاركة،  سيتم اخت�ار شخص  بالغ  يبلغ  من العمر  16 عاما أو   أ �� �شكل  عشوا
.  الغالب�ةف ي � االستطالع. ال توجد إجابات صح�حة أو  خاطئة، ن��د فقط أن �سمع  ما رأ�ك  ال�مبيوتر للمشاركة  

من الناس ال ذين �شاركون   � استطالعات  الرأي لدينا  تجد أنها  ممتعة  جدا ومث�ة ل الهتمام  حقا . الع ظ�
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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

ك آمنة   ظ  ع� معلومات ة ولن �ستخدم  إال  ألغ راض إحصائ� ة.  سنحاف أنها �� � سيتم التعامل مع أي معلومات  تقدمها ع 
www.nisra.gov.uk/nisra-privacy- :�ع NISRA  ومأمونة .  �مكن االطالع ع � إشعار  الخصوص�ة الخاص بنا  ع � موقع

  .notice 

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


   

   

 

االستماع منك .   ونحن  نتطلع  إ�

خالص  االح�ام،  ت

 
 

  

 

براين  غ��ن  

 NISRA ,مدير االستطالع




