
غیر از سوئد   بھ تحصیالت در کشور دیگری       
مان دولتی ساز آمار  مرکزی یاداره  (SCB) یک   

مسئولیت بخشھایی از آمار رسمی را در سوئد کھاست   
تحصیالت ساکنان کشور بھبر عھده دارد. آمار مربوط   

وظایف این اداره میباشد. این نظرسنجی  ھاز جمل  
 برای بھبود آمار تحصیالت مھاجران اجرا میشود 

ھمدرس ھب ھ اینک  ھب ھبنابراین، پاسخ شما بدون توج  
باشید یا خیر، حائز اھمیتی یکسان خواھد بود. این  ھرفت  

باید  ھدارای حداکثر، پنج پرسش است ک ھپرسشنام  
 پاسخ داده شود .

شرکت کنند ینظرسنج  ینا در  یستیبا یکسان ھچ  
59تا  20افراد بین  یھمھ نظرسنجی برای   

،مھاجرت کرده اند سوئد  بھسال گذشتھ در  کھ یسالھ ا  
ینتر یعال  کھ اطالعات مربوط بھ یدر مواردو   

  تحصیالت در سوابق تحصیالت  SCB وجود
. ، فرستاده میشود نداشتھ باشد   

 پاسخھایتان مھم است 
است ولى داوطلبانھشرکت در نظرسنجی   

. یباشدمشما داراى اھمیت بسیار  ىھمكار  
سوئدکھ ھایی  از مھارتاین نظرسنجی،   از طریق  

مھاجرت حاصل میکند تصویر بھتری از طریق  
.  یدآ یمبدست   

 از اطالعات داده شده محافظت میشود 
نتایج نظرسنجی گزارش میشود،کھ زمانی   

. ید داده ا یچھ پاسخشما دقیقا کھ نخواھد شد  معلوم  
خواھد شد، و محرمانھ نگھ داشتھ  ایدده دا کھ  ھایی پاسخ  
از اند  یلدخ ی نظرسنج یکھ در اجرا یکسان یھمھ   

کرد. خواھند  یتتبع و رازداری قانون وقواعد محرمانگی  
یسی وانگل یزبان سوئد  یاطالعات کامل در فرمھا   

 . باشد  یموجود م  
 

این صورت عمل كنید  بھ  
از پرسشنامھ آورده شده  یترجمھ اصفحھ  یندر ا  
  شود.   یماستفاده  یبانکھ بھ عنوان پشت  است

   .یدبدھ پاسخ  ینترنتا یقپرسشنامھ را از طر 

یجنتا  
 نتایج نظرسنجی در آدرس 

 www.scb.se/uf0506  قابل مشاھده خواھد بود.
 
   ید؟کمک دار بھ یازن یاآ

یسی وانگل یزبان سوئد  یکامل در فرمھااطالعات    
با یتوانیدم ینھمچن                                         . باشد  یموجود م  

.یریدتماس بگ  SCB 
 

!یمسپاسگزارخاطر شرکت در نظرسنجی از شما بسیار بھپیشاپیش،   
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