
İsveç dışında bir ülkede 
alınan eğitim 
Merkezi İstatistik Kurumu (SCB) İsveç’teki resmi istatistik 
verilerinin bazı bölümlerinden sorumlu olan bir kamu 
kuruluşudur Nüfusun eğitimine ilişkin istatistik verileri bu 
bölümlerden biridir. Bu araştırma, göçmenlerin eğitimine 
ilişkin istatistik verilerinin iyileştirilmesi amacıyla 
yapılmaktadır. O nedenle, okula gitmiş olsanız da olmasanız 
da cevaplarınız önemlidir. En fazla beş soruya cevap 
verilecektir. 

Kimler katılacak? 
Araştırma soruları, Merkezi İstatistik Kurumunun kayıtlarında 
en yüksek eğitimine ilişkin bilgi bulunmayan ve son bir yıl 
içinde İsveç’e gelmiş olan 20 ila 59 yaş aralığındaki tüm 
göçmenlere gönderilir. 

Cevaplarınız önemlidir 
Araştırmaya katılım isteğe bağlıdır, ancak katılımınız çok 
önemlidir. Bu araştırma sonunda göçmenler yoluyla İsveç’in 
edindiği kompetan konusunda daha sağlıklı verilere ulaşır. 

Veriler korunur 
Araştırma sonucu açıklandığında, sizin sor ulara hangi 
cevabı verdiğiniz anonim kalacaktır. Verdiğiniz cevaplar 
gizlilik hükmüne göre saklanır ve tüm araştırma görevlileri 
gizlilik ve sır saklama yükümü kapsamındadır. Ayrıntılı yasal 
bilgi İsveççe ve İngilizce olan mektupta mövcutdur. 

Şöyle yaparsınız 
Bu sayfada anket formunun destek olarak kullanabilinecek bir 
tercümesi yer almaktadır. Sorular internet üzerinden giriş 
yaptıktan sonra cevaplanıyor. 

Sonuçlar 
Araştırma sonuçlarını www.scb.se/uf0506 sayfasında 
bulursunuz. 

Yardıma ihtiyacınız mı var? 
İletişim bilgileri İsveççe ve İngilizce olan mektupta mövcutdur. 
 
Katılımınız için şimdiden çok teşekkür ederiz! 

http://www.scb.se/uf0506
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