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       االسم األول اللقب/اسم العائلة

 الشارع 

XXXXX المكان 

 2022شهر .....  المكان،

 

 ( PIAACالدراسة الدولية لمهارات البالغين في الحياة اليومية )

 ،المحترم )اللقب/اسم العائلة(السيد 

(. ويكمن الهدف من الدراسة  PIAACدعوتك للمشاركة في دراسة برنامج التقييم الدولي لمهارات البالغين )إيماًء إلى هذا الخطاب تسرنا  
ه في الوقوف على المهارات األساسية التي اكتسبها البالغون في حياتهم، سواًء في ألمانيا أو في مقارنة دولية أيًضا. حيث تشكل نتائج هذ

اسية والتغييرات االجتماعية. يُجرى برنامج التقييم الدولي لمهارات البالغين في ألمانيا بتكليٍف من الدراسة أساًسا مهًما للقرارات السي 
 (. GESISالوزارة االتحادية للتعليم والبحث العلمي تحت التوجيه واإلشراف العلمي من معهد اليبنيتز للعلوم االجتماعية )

 كيف وقع عليك االختيار؟ 

عاًما. ونظًرا ألنه يصعب إجراء االستبيان مع جميع   65إلى    16يجري االستبيان عدة آالف من األشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين  
البالغين، فقد وقع االختيار على طوائف مختلفة من األشخاص من مكاتب تسجيل السكان بشكل عشوائي. وبالطبع المشاركة في االستبيان  

المهم جًدا أن يشارك جميع األفراد الذين وقع عليهم االختيار حتى تكون النتائج ذات مغزى ويكون لها مردود    اختيارية. غير أنه من
 إيجابي. 

 وبالتالي فإن مشاركتك تمثل قيمةً بالغةً بالنسبة لنا. 

 هل لديك أسئلةٌ بشأن حماية البيانات واالستبيان؟ 

لدولي لمهارات البالغين بااللتزام بأحكام سياسة حماية البيانات. ويمكنك الحصول على  يتعهد جميع المشاركين في دراسة برنامج التقييم ا
 مزيٍد من المعلومات التوضيحية في بيان سياسة حماية البيانات المرفق مع الخطاب.  

المرفقة أو على الرابط   كما يمكن االطالع على مزيٍد من المعلومات بشأن دراسة برنامج التقييم الدولي لمهارات البالغين في النشرة
مبلغ  www.gesis.org/info/piaacالتالي:   الخطاب  بهذا  ومرفق  تستقطعه   5.  الذي  الوقت  على  لك  شكرنا  للتعبير عن  يورو 

 لالطالع على المعلومات الخاصة بدراستنا. 

 ما اإلجراءات التالية؟ 

تتواصل معك    Infratestيتولى معهد كانتار لالستبيانات )إنفراتست   القادمة سوف  سابقًا( مسؤولية إجراء االستبيان. وفي األسابيع 
تبرز لك بطاقة هويتها ويسرها اإلجابة عن   سوفأنها    كمامن معهد كانتار لترتيب موعد مناسب لك إلجراء االستبيان.    ABCالسيدة  

 أسئلتك.  

تتلقى   االستبيان سوف  نهاية  هذا   يورو  50وفي  في  مشاركتك  إلى  نتطلع  االستبيان.  في  لمشاركتك  تقديرنا  للتعبير عن  نقًدا  إضافية 
 االستبيان المهم ونتوجه إليك بجزيل الشكر مقدًما على دعمك لنا. 

 مع أطيب التحيات 
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