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Агентство по статистиці  і  дослідженням  
Північної  Ірландії  (NISRA)  
Центральний  відділ  опитувань  
Colby  House  
Stranmillis  Court  
BELFAST  
BT9 5RR  

Посилання  (Ref): SCS  

Ваше  домогосподарство важить  

Шановний  мешканець,  

Я  звертаюся  до Вас  з  проханням  допомогти  з  проведенням  важливого опитування  
домогосподарств  Агентством  NISRA.  NISRA  є  офіційним  статистичним  агентством  
Північної  Ірландії,  і Ви,  можливо,  чули,  як  у  новинах  нещодавно цитували  деякі  
результати  наших  досліджень.   

Ваше домогосподарство відібрали,  щоб  Ви  поділилися  своїми  поглядами  з  питань  
громадської  безпеки  і  злочинності.  Нам  необхідно,  щоб  Ваше домогосподарство взяло  
участь  у  цьому  опитуванні,  щоб  ми  могли  продовжувати  готувати  змістовні,  точні  і  
надійні статистичні дані.   

Що саме  Вам  необхідно зробити?   
У  даний  час  ми  проводимо всі  інтерв’ю –  опитування  по телефону.  
Оскільки  у  нас  немає  контакних  номерів  телефону  Вашого 
домогосподарства,  ми  були  б  дуже вдячні,  якщо б  Ви  зайшли  на сайт  
www.nisra.gov.uk/respond  чи  подзвонили  нам  за номером   07511213427  
або  02890 255542,  щоб  домовитися,  коли  буде зручно,  щоб  наш  
інтерв’юер Вам  подзвонив  і  провів  опитування.  Наші  інтерв’юери  
працюють  протягом  дня,  увечері  та  у  вихідні дні.   

Будь  ласка,  зв’яжіться  з  нами  якомога швидше.  Якщо від  Вас  нічого не 
надійде,  наш  інтерв’юер  може прийти  з  коротким  візитом  з  дотриманням  
соціальної  дистанції  на поріг  Вашого дому,  щоб   надати  більше 
інформації  про опитування  і  про те,  як  Ви  можете у  ньому  взяти  участь.  
Всі  інтерв’юери  NISRA  носять  з  собою  посвідчення  NISRA,  для  певності.  

Як відбувається процес?  
Наш  інтерв’юер  проведе з  Вами  опитування  так,  щоб  все було просто і  

 зрозуміло.  Якщо Ваше домогосподарство погодиться  на участь,  тоді  
одного дорослого віком  16 років  і  старше,  шляхом  випадкового відбору  
комп’ютером,  буде запрошено до участі  в  опитуванні.  Немає  правильних  
чи  неправильних  відповідей,  ми  просто хочемо почути  Вашу  думку.  
Переважна більшість  людей,  які  беруть  участь  у  наших  опитуваннях,  
вважають  їх  такими,  що приносять  задоволення  і  є  дуже цікавими. 

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


   

   

 

                                                              
 

 

 

  

 
   

 

Дякуємо!  
На  знак  вдячності  за Вашу  участь  в  опитуванні,  прийміть  від  нас  у  
подарунок  сумку - тоут. 

Додаткова інформація  
Ви  можете знайти  додаткову  інформацію  про  NISRA  у  брошурці,  
вкладеній  з  цим  листом.  Ви  також  можете зайти  на сайт  
www.nisra.gov.uk/central-survey-unit  чи  подзвонити  нам  за вказаними  
вище номерами. 

Надана Вами  інформація  буде розглядатися  як  конфіденційна і  використовуватися  
тільки у статистичних цілях.  Ми забезпечимо захист  Ваших даних.   З  нашої  політикою  
конфіденційності  можна ознайомитися  на сайті  NISRA: www.nisra.gov.uk/nisra-
privacy-notice.  

 

З  нетерпінням  чекаємо Вашої  відповіді.  
 
З  повагою,   

Brian Green 
Директор зопитувань, NISRA 

www.nisra.gov.uk/nisra
www.nisra.gov.uk/central-survey-unit

