
الدراسة في بلد غیر السوید     
 

(SCB)ھو عبارة عن مؤسسة اإلحصاءات المركزي مكتب  إن  
 حكومیة مسؤولة عن جزء من اإلحصاءات الرسمیة 
 في السوید، ومن ضمنھا إحصاءات التعلیم الخاص 

 بالسكان. یجري ھذا االستبیان لتحسین اإلحصاءات المتعلقة 
العلمیة للمھاجرین. لذلك فإن إجابتك مھمة بغض بالشھادات   

 النظر عما إذا كنت قد أتممت دراستك أم ال. ولن تجیب 
 على أكثر من خمسة أسئلة .

 
 من سیشارك؟ 

بین ما یتم إرسال االستبیان إلى كل من تتراوح إعمارھم  
ال ، حیثالعام الماضي  ممن ھاجروا إلى السوید في  اعام 59و   20 

توجد معلومات عن التعلیم العالي في السجالت    
. يفي مكتب اإلحصاءات المركز ةالتعلیمی    

 إجاباتك مھمة 
المشاركة في االستبیان طوعیة، ولكن مشاركتك مھمة  إن  

 جدا، فمن خاللھا یتم تقدیم صورة أفضل عن اإلمكانیات التي 
. جرةتحصل علیھا السوید من خالل الھ  

 
 حمایة البیانات 

 لن تظھر إجاباتك الخاصة عند تقدیم نتائج االستبیان،
 حیث تتم حمایة إجاباتك بموجب السریة، كما یخضع جمیع 

سرالعاملین على االستبیان لقواعد السریة وكتمان ال  
 یمكن العثور على معلومات قانونیة مفصلة في 

. السویدیة واإلنجلیزیة  ناللغتی   
 

 ستقوم بما یلي 
 یوجد في ھذه الصفحة ترجمة لالستبیان یمكن

مكنك اإلجابة على االستبیان من خالل تسجیل الدخول. استخدامھا كدعم. ی  

 
 النتیجة 

 یمكنك إیجاد نتیجة الدراسة على الموقع اإللكتروني 
www.scb.se/uf0506 

 
 ھل تحتاج إلى مساعدة؟

العثور على معلومات االتصال في الرسالة یمكن   
 السویدیة واإلنجلیزیة .

 
! مقدماً على مشاركتك شكراجزیال   
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