
Studii în altă ţară decât 
Suedia 
Statistiska centralbyrån [Biroul naţional de statistică – SCB, 
nt] este o autoritate de stat care are răspunderea unei părţi a 
statisticii din Suedia. Din aceasta face parte statistica despre 
studiile populaţiei. Această anchetă se efectuează pentru a 
imbunatati statistica despre studiile imigranţilor. De aceea, 
răspunsul tău este important, indiferent dacă ai mers sau nu 
la şcoală. Sunt cel mult cinci întrebări la care trebuie să se 
răspundă. 

Cine va participa? 
Ancheta se trimite la toate persoanele între 20 şi 59 ani, care 
au imigrat în ultimul an în Suedia şi despre care SCB nu are 
date despre studiile lor cele mai înalte. 

Răspunsurile tale sunt importante 
Participarea la anchetă este benevolă, dar contribuţia ta este 
foarte importantă. Sondajul arata competenta si cunostintele 
pe care imigrantii le aduc in Suedia. 

Datele sunt protejate 
La prezentarea rezultatului anchetei nu va ieşi la iveală că tu 
eşti cel care a răspuns. Răspunsurile pe care le dai sunt 
protejate prin confidenţialitate şi toţi cei care lucrează cu 
această anchetă trebuie să respecte regulile referitoare la 
confidenţialitate şi secret de serviciu. Informatii juridice 
detaliate se gasesc in scrisoarea in limba engleza si 
suedeza. 

Procedezi în felul următor 
 Pe pagina aceasta există o traducere a formularului cu 
întrebările, care poate fi folosită ca sprijin. Dacă vrei să 
răspunzi prin internet foloseşti datele de înregistrare online 
tipărite în prealabil, care se află în partea de sus a 
formularului. La eventualele intrebari primiti raspuns pe 
internet dupa ce va conectati. 

Rezultat 
Rezultatul anchetei îl găseşti pe www.scb.se/uf0506. 

Ai nevoie de ajutor? 
Informatii de contact se gasesc in scrisoarea in limba 
engleza si suedeza. 
 
Mulţumesc anticipat pentru cooperare! 

http://www.scb.se/uf0506
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