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  األسئلة الشائعة -عربي 

 

 ما هو موضوع االستبيان؟

يجمع االستبيان معلومات عن تجارب وآراء األشخاص ذوي الخلفيات العرقية أو المهاجرة من تركيا، وسوريا وأفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى. نحن نهتم بتجاربك اليومية في مختلف نواحي الحياة مثل العمل والصحة والسكن وما إذا كنت 

دولة أوروبية.  15يُجرى االستبيان في تشعر بالتمييز ضدك أو بالحصول على معاملة منصفة.   

 من الذي يجري االستبيان؟

 تُجري هيئة اإلحصاء النمساوية هذا االستبيان نيابةً عن وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية.

 ؟(FRA)ما هي وكالة الحقوق األساسية

في فيينا، النمسا. وتساعد الوكالة مؤسسات االتحاد األوروبي  (FRAتقع وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية )
والدول األعضاء في االتحاد األوروبي على ضمان احترام حقوق جميع األشخاص. وقد ساهمت الدراسات التي قامت بها 

على مزيد من  الوكالة سابقًا في تحسين أحوال العديد من الناس مثل المهاجرين واألطفال وضحايا العنف والغجر. للحصول

  /http://fra.europa.eu المعلومات، يرجى زيارة 

 ما أهمية هذا االستبيان؟ 

ال يتوفر سوى القليل من المعلومات عن كيفية ممارسة األشخاص الذين ينتمون ألقليات عرقية ومجتمعات المهاجرين 
قوقهم تحترم. وسوف تساعد نتائج االستبيان صناع القرار على معرفة أهم القضايا الملّحة لحقوقهم وما إذا كانوا يرون أن ح

 لمعالجتها وذلك لضمان المساواة في المعاملة بين الجميع.  

 من يمكنه المشاركة في االستبيان؟

يقيا جنوب الصحراء أو الذين نود مقابلة األشخاص الذين يعيشون في النمسا والذين تعود أصولهم إلى تركيا أو سوريا أو أفر
ُولد أحدُ والديهم على األقل في إحدى هذه البلدان/المناطق. يمكن لشخص واحد فقط في األسرة المشاركة في المسح. لقد 

 اختارناك عشوائيًا وال يمكن استبدالك بشخٍص آخر، ألن ذلك يمكن أن يُضفي تحيًُّزا على النتائج.

 متى يمكنني المشاركة؟

ما إن تتلَّقى خطابًا يحوى كود الدخول الخاص بك، يمكنك فتح استبيانك عبر الرابط اإللكتروني 

www.statistik.at/onlinebefragung نرجو منك اإلجابة على األسئلة في الموعد الُمحدَّد قبل انقضاء
الدعوة. المهلة الُمبيَّنة في  

 متى تُنشر النتائج؟ 

وسوف تكون متاحة على الموقع اإللكتروني لوكالة الحقوق األساسية:  2022تُنشر النتائج األولى لالستبيان بنهاية عام 

http://fra.europa.eu/en 

 كيف أحصل على قسيمتي؟

بالبريد بعد إكمال اإلجابة على االستبيان.يورو  10تتلَّقى قسيمةً بقيمة   

 كيف يمكنني المشاركة في االستبيان؟

يشتمل الخطاب، الذي تلّقيته بخصوص االستبيان، على كود الدخول لإلجابة على االستبيان إلكترونيًا. يُرجى منك فتح 
 وإدخال كود الدخول في المربع. www.statistik.at/onlinebefragungالرابط 
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 هل يمكنني أخذ استراحة في منتصف االستبيان قبل إتمامه بالكامل على اإلنترنت؟

نعم، عند إكمال االستبيان على اإلنترنت تُحفظ إجاباتك تلقائيًا بعد كل سؤال. يمكنك غلق نافذة المتصفح التي تحتوي على 
وسوف تُحفظ إجاباتك. -تشاء  االستبيان في أي وقت  

 حتى متى يجب أن أجيب على االستبيان؟

 نرجو منك اإلجابة على أسئلة االستبيان في أسرع وقٍت ممكن، على أية حال حتى قبل انتهاء المهلة الُمحدَّدة في الدعوة.

 كم يستغرق إكمال االستبيان؟

معرفة متخصصة. دقيقة. ال يتطلب األمر أي 45يستغرق إكمال االستبيان نحو   

 هل يمكن التعّرف علي هويتي مع النتائج؟

ال. فإجاباتك سيتم مزجها مع إجابات آخرين ممن شاركوا في االستبيان ولن يتم استخدام أي بيانات سوى البيانات مجهولة 
فرادها نظًرا لصغر ات المشاركين التي يمكن التعرف على هوية أالهوية من أجل إعداد التقارير. لن يتم نشر إجابات مجموع

 حجمها بشكل منفصل. ال يمكن الوصول إلى إجاباتك بواسطة سلطات إنفاذ القانون أو الضرائب أو الهجرة.

 من يمكنه الوصول إلى معلوماتي؟

تُجمع بيانات االتصال الخاصة بك وإجاباتك على االستبيان من جانب هيئة اإلحصاء النمساوية وتُعالَج هناك. وبعد أن 
بيانات االتصال، تتلقى وكالة الحقوق األساسية، التي كلَّفت الهيئة بإجراء الدراسة، بياناٍت مجهولة الهوية.تُحذف   

 سياسة حماية البيانات

plg?IdcService=GET_PDF_FILE&dDochttps://www.statistik.at/wcm/idc/idc
Name=127419  

 أسئلةٌ أخرى

 اتصل إذا كنَت تحتاُج إلى المساعدة. أو اكتب إلينا رسالة بريد إلكتروني.

 (15:00-09:00( )االثنين إلى الجمعة، الساعة 01) 71128 8993هاتف: 
 البريد اإللكتروني:  

miteinander@statistik.gv.at 
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