
 نظرسنجی مهاجرت و ادغام )نظرسنجی مهاجرت(

 نظرسنجی مهاجرت و ادغام در مورد چیست؟

ای هستند که نظرات مختلفی درباره آنها وجود دارد. هدف از این نظرسنجی آنست که همه مهاجرت و ادغام موضوعات پیچیده
ند. گروه  های جمعیت در مورد نقطه نظراتشان مورد سوال قرار گیر

شوند، یافت. بنابراین، ای که به طور منظم توسط مدیریت دولتی گردآوری یمهای دادهتوان در آمار یا پایگاهاطالعات را نیماین 
وری برای گزارشنظرسنجی  دیه هستند. به این دلیل، از شما تقاضای همیاری داریم! شما با اطالعات خود کمک ها یک منبع ضی

 یم
ی

توانیم وضعیت دهندگان با وجدان و صادقانه به سواالت پاسخ دهند، یمرتی که هرکدام از پاسخکنید؛ زیرا تنها درصو بزرگ
 اتریش را به طور واقیع به تصویر بکشیم. 

یمهاجرت و هم)»« migration&integration»در سالنامه آمار نتایج این مطالعه در  ی  و «( آمیر

«Bericht zur sozialen und normativen Integration »«(ی اجتمایع و هنجاریگزارش هم ی  منتشر خواهد شد. «( آمیر

 دارد؟این همه
ی
 پریس چه مبنای حقوق

مشارکت در نظرسنجی منوط به هیچگونه تعهد قانوتی برای ارائه اطالعات نیست و بنابراین مبتتی بر داوطلب بودن است. البته 
ی مایل اداره کل فدرال انجام یمها اهمیت زیادی دمشارکت باال برای کیفیت داده شود و بخشر ارد. این نظرسنجی به سفارش و تأمیر

 اجباری شده است.  2017باشد که از سال از نظارت بر ادغام یم

 دهد؟پریس را چه کیس انجام یمهمه

د. ادار )اداره آمار فدرال اتریش( صورت یم Bundesanstalt Statistik Austriaاین نظرسنجی توسط  ه آمار اتریش به گیر
 از طرف مردم، آمار و تجزیه و تحلیل با کیفیت باال درباره اقتصاد و جامعه اتریش جمع آوری یم

ی
کند. این ارقام مبنای نمایندگ

ی  دهند.اداره آمار اتریش تشکیالتی است الملیل تشکیل یمقابل اعتمادی برای تصمیمات سیایس، اداری، اقتصادی و موسسات بیر
، عینیت و مرتبط بودن راهنمای کار اداره آمار اتریش است. به اتریش متعهد است و سود محور نیست. دقت، تی  که به مردم طرفی

ین نمونه وترین ارائه دهنده خدمات اطالعات اتریش، اداره آمار بزرگیی کند که اجازه های تصادفی را جمع آوری یمعنوان پیشر
 اجتمیم

ی
ی کیفیت استفاده دهد اطالعات دقیق در مورد زندگ ایع و اقتصادی فراهم شود. برای این منظور از ابزارهای مدرن تضمیر

 شود. یم

 شوند؟پریس انتخاب یمافراد چگونه برای همه

ی  به نیست.  پذیر امکان اتریش مردم همه از  نظرسنجی  ای،بودجه و  زماتی  هایمحدودیت دلیل به  که  مردم از  معیتی  گروه  دلیل، همیر
 برای شوند. یم انتخاب نمونه عنوانبه باشند، نظرسنجی  به مربوط هایزیرگروه یا  اتریش ساکن جمعیت همه نماینده امکان حد  تا 

کت احتمال که  این د. یم انجام تصادفی  صورتبه انتخاب باشد، یکسان افراد  همه و  تکتک برای نظرسنجی  در  شر  گیر

 شود؟پریس چگونه انجام یمهمه

شنامه شخیص است که یم تواند به صورت آنالین با استفاده از لپ تاپ، تلفن هوشمند یا رایانه اجرا نظرسنجی مهاجرت یک پرس
شود. افرادی که برای برریس انتخاب شده اند، یک نامه اطالع رساتی شامل لینک پرسشنامه آنالین و اطالعات ورود به سیستم 

 )نام کاربری و کلمه عبور( دریافت یم نمایند. 

ی پر  ی  سیده یم شود؟چه چیر

در نظرسنجی مهاجرت یم توان انتظار سواالتی در مورد نظرات شخیص خود در مورد موضوع مهاجرت و ادغام داشته باشید، به 
ی اتریشر ها و مهاجران را ارزیاتی یم کنید یا اینکه چند وقت یکبار و در کدام مناطق با اتریشر  عنوان مثال شما چگونه همزیستی بیر

 تماس دارید.  ها یا مهاجران

، تنها سواالتی نمایش داده یم شود که برای فرد مربوطه باشد. مسیر سوال از پاسخ های داده شده قبیل حاصل  در طول نظرسنجی
 یم شود. 

ی به عنوان تشکر جهت مشارکت دریافت یم نمایید؟ ی  چه چیر

یوروتی دریافت یم نمایید. شما یم توانید این کوپن را در بسیاری از مغازه ها و رستوران ها  10پس از تکمیل پرسشنامه، کوپن خرید 
ید کمک مایل کنید: اداره آمار اتریش جهت مشارکت شما در پروژه حفاظت از طبیعت "بازسازی  استفاده کنید. یا تصمیم یم گیر

ه سازی  های جنگل یورو کمک مایل یم کند. اگر یم خواهید در مورد پروژه حفاظت از طبیعت 10در ناسکوهر"  CO2لنگرگاه ذخیر
س AGفدرال اتریش  ی کسب کنید، اطالعات دقیفی را در توضیحات پروژه یم یابید )فقط به زبان آلماتی در دسیی ، اطالعات بیشیی

 است(. 



 شود؟های شما چگونه حفاظت یماز داده

ام برای بسیاری از افراد یک موضوع بسیار شخیص است. به این دلیل، طبیعتا با همه اطالعات بصورت محرمانه مهاجرت و ادغ
 شود. رفتار یم

  (pdf.) هابرگه حفاظت از داده: توانید به این لینک مراجعه کنید ها یمبرای اطالعات مفصل در مورد سیاست حفاظت از داده
ین  این سند فقط به زبان آلماتی موجود است(.  ما هستند. ما  اصولرازداری آماری و محافظت از اطالعات شخیص شما از مهمیی

موظف به انجام این کار هستیم.  هاقانون حفاظت از داده و هانامه عمویم حفاظت از دادهآیی    درال،قانون آمار ف طبق
شوند. نام و آدرس فقط برای برقراری تماس مورد نیاز است. های آماری بدون اشاره به نام )با نام مستعار( پردازش یمبنابراین داده

ه یماین اطالعات جدا از پاسخ شوند، هاتی که ارزیاتی یمگردد. در دادهشود و پس از اتمام نظرسنجی حذف یمها در پایگاه داده ذخیر
شود. بنابر ها اشاره یمها نه به افراد مجزا بلکه به گروهگردد. عالوه بر این، در ارزیاتی اطالعات شخیص مانند نام و آدرس حذف یم

ها به این معتی است که انتقال جزئیات حاوی ت از دادههای شخیص قابل شناساتی نیستند. البته حفاظاین در نتایج، پاسخ
کت -اطالعات شخیص مجاز نیست   ها. نه به مقامات ایالتی و نه به شر

 پریس طبق قانون الزایم است؟آیا این همه

کت در این همه کت در آن داوطلبانه است. شما برای اینهیچگونه الزام قانوتی به شر کار یک هدیه   پریس وجود ندارد. بنابراین شر
ی دریافت خواهید کرد.   کوچک نیر

 تماس

س هستیم )آلماتی و انگلیش(  8994–71128 1 43+ :ما از طریق تلفن در دسیی

 )در روزهای کاری( 15:00 تا 9:00دوشنبه تا جمعه، 

 statistik.gv.atmigration@ ایمیل: 

https://ws21tred.statistik.local/fileadmin/pages/1218/MI23_Datenschutzblatt_DE_Web_BF.pdf
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