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 ما ھو رأیك في بلدیتك؟
 حصلت على ھذه الرسالة ألن القیادیین في بلدیتك یریدون معرفة رأي السكان في البلدیة ومؤسساتھا. بعض األسئلة التي یریدون الحصول على

 إجابة علیھا ھي التالیة:

 كیف ھي بلدیتك كمكان للسكن والعیش فیھا؟ −
 سن؟ما ھو رأیك في الطرق والمدارس ورعایة كبار ال −
 ما ھي ثقتك بسیاسي بلدیتك؟ −

قرأت عن  أوالبلدیة ترید معرفة رأیك ومفھومك. إذا كنت ال تمتلك التجربة المباشرة بخصوص بعض األسئلة، یكفي رأیك من خالل ما سمعت 
 األمر.

على أساس المھمة التي  (SCB)یات المركزي لإلحصائ المكتب سة من قبلاسوف تساعد آرائك من اجل معرفة رأي السكان عن البلدیة. تنفذ الدر
 عھدت بھا بلدیتك إلیھ.

في الصفحة التالیة توجد المزید من المعلومات عن الدراسة. كما یمكنك قراءة المزید عنھا على الموقع االلكتروني 
www.scb.se/ medborgarundersokningen 

Please visit www.scb.se/medborgarundersokningen-eng for information in English 

 إجاباتك مھمة
عاما وقد تم اختیارك بالصدفة من سجل قید النفوس. المشاركة طوعیة في دراسة المواطنین  84 - 18ر أنت واحد من سكان بلدیتك العدیدین من عم

 ولكن مشاركتك على قدر كبیر من األھمیة. ال یمكن التعویض عن إجاباتك بإجابات شخص آخر.

 ي:قم بعمل التال
 من اجل اإلجابة على األسئلة. www.insamling.scb.seقم بزیارة الموقع االلكتروني 

 ھذه معلومات تسجیل الدخول الخاصة بك

لة باللغات االنكلیزیة والفنلندیة یمكنك تسجیل الدخول عدة مرات وتخزین اإلجابات بین مرة وأخرى. على الموقع االلكتروني توجد كذلك األسئ
 واالسبانیة.

 إذا اخترت بدال من ذلك أن تجیب على االستبیان المطبوع، علیك ان تعید إرسالھ في المظروف الملحق لإلجابة وھو مدفوع تكالیف البرید.

 نطلب منك ان تجیب في أسرع وقت ممكن.
 نشكرك مقدما لمشاركتك!

 مع أطیب التحیات
 (توقیع)

 مزید من المعلومات تجدھا على الصفحة التالیة!

http://www.insamling.scb.se/
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 ھكذا ستستخدم بیاناتك المقدمة
بترتیب البیانات في جداول ورسوم بیانیة تعطي صورة عن رأي سكان البلدیة في بلدیتھم، ولكي ال  (SCB)المكتب المركزي لإلحصائیات یقوم 

. إنھا معلومات عن الجنس (SCB)المكتب المركزي لإلحصائیات بیانات موجودة مسبقا لدى نسأل أكثر من الالزم سوف نقوم بتكملة إجاباتك ب
. كما یمكن أن تعرض   ىوتسمو ميلعتلا والعمر والحالة المدنیة وبلد الوالدة (في مجموعات) والجنسیة (في مجموعات) والدخل السنوي

 النتائج على أساس كل منطقة مجزئة في البلدیة.
 

من قبل البلدیة ومن قبل  ، یمكن أن تستخدم بیانات الدراسة على ھیئة ملف إجابة مجھول الھویة(SCB)ب المركزي لإلحصائیات المكتما عدا 
 (SCB)المكتب المركزي لإلحصائیات الباحثین. مثل ھذه البحوث والنشاطات اإلحصائیة تندرج تحت سریة اإلحصائیة (أنظر أدناه). سیزود 

 البیانات بتعریف معین من اجل ان یجعل من الممكن الحقا استخدام بیانات السجل اآلنیة.
 

 محمیة بیانات المقدمةال
 لن یتبین ما ھي إجاباتك أنت بالذات عندما تعرض نتیجة الدراسة.

 
. كل من یعمل في الدراسة من منھ 24الفصل من  8) بموجب الفقرة 2009:400رقم (البیانات التي تسلمھا تتمتع بحمایة قانون السریة والعلنیة 

نفس الحمایة بالسریة تسري في بلدیتك التي . وواجب الكتمان التامقانون السریة یندرجون جمیعا تحت  (SCB)المكتب المركزي لإلحصائیات 
نتائج إلى بلدیتك من اجل االستمرار في . قبل أن تسلم ال(SCB)المكتب المركزي لإلحصائیات تحصل على المواد بعد االنتھاء من العمل بھا لدى 

 تزال جمیع بیانات الھویة.العمل علیھا، 
 

) والمرسوم 2001:99) وكذلك في القانون رقم (1998:204توجد قواعد التعامل مع البیانات الشخصیة في نصوص قانون البیانات الشخصیة رقم (
 ) عن اإلحصاء الرسمي.2001:100رقم (

 
 

 الشخصیة عن المعلومات بیانات
المكتب المركزي ھو المسؤول عن البیانات الشخصیة عند التعامل مع البیانات الشخصیة التي یقوم بھا  (SCB)المكتب المركزي لإلحصائیات إن 

 .البلدیةھي المسؤولة عن البیانات الشخصیة عند التعامل مع البیانات الشخصیة التي تقوم بھا  البلدیةإن . (SCB)لإلحصائیات 
قك أن تحصل مرة واحدة في كل سنة تقویمیة على معلومات مجانا على ھیئة ما یسمى صورة من السجل عن البیانات الشخصیة الخاصة بك من ح

صورة من بصفة المسؤول عن البیانات الشخصیة. یجب أن یقدم طلب الحصول على  (SCB)المكتب المركزي لإلحصائیات التي یتعامل بھا 
قد تعامل مع بیاناتك الشخصیة  (SCB)المكتب المركزي لإلحصائیات ا من قبل الشخص المعني باألمر. إذا وجدت أن السجل خطیا ویكون موقع

 بطریقة تخرق قانون البیانات الشخصیة فمن حقك أن تطالب بتصحیح بیاناتك الشخصیة أو صدھا أو شطبھا.
 
 

 أثناء جمع اإلجابات من ھم الذین أجابوا. (SCB)المكتب المركزي لإلحصائیات الرقم الموجود في أعلى الرسالة مھم ألمور عدیدة منھا أن یعرف 
 

 النتیجة
لعام  لوألا نوناكفي شھر  www.scb.se/medborgarundersokningenتتوفر نتیجة الدراسة لدى بلدیتك وعلى الموقع االلكتروني 

2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


