Sevgili ___________, sizin yardımınıza ihtiyacımız var
Önümüzdeki yıllarda Taastrupgaard’da büyük değişiklikler yaşanacak. Mahalle sakinleri olarak bunun günlük
hayatınızı nasıl etkilediğini araştırmak istiyoruz. Bu sebeple Taastrupgaard’da refah, sağlık ve yaşamak ile
ilgili düşüncenize yönelik soruları cevaplayarak bize yardım etmenize ihtiyaç duyuyoruz.
Araştırmamız sonucunda doğru bir resim elde edebilmemiz için olabildiğince çok katılımın olması önemlidir.
Bu sebeple Taastrupgaard’da ikamet etmekten rahat olmasanız da sizin de katılmanız önemlidir.
Cevaplarınız sizinle birlikte sizin rahatınızı, huzurunuzu ve sağlığınızı olumlu etkileyecek faaliyetler
oluşturulması gibi konularda kullanılacaktır.
Araştırma gizlilikle ele alınacaktır
Katılıp katılmamanız gönüllüdür. Verdiğiniz bütün cevaplar gizlilikle incelenecek ve sadece araştırma amaçlı
kullanılacaktır. Araştırmanın sonuçlarını sunduğumuz zaman kimin ne cevap verdiği bilinmeyecektir.
Cevaplarınınızı ne Høje-Taastrup Belediyesi, ne KAB ne de başka bir makamla paylaşmayacağız.
Bu sebeple bize anlattıklarınız hiçbir şekilde olası yardım haklarınız ya da farklı faaliyetlere katılımınızı
etkilemeyecektir. Ve araştırmaya katılmayı kabul ettiyseniz bile istediğiniz zaman artık katılmamayı
isteyebileceğinizi ve cevaplarınızı her zaman için sildirebileceğinizi unutmayınız.
Şu şekilde katılırsınız
Yakın bir zaman sonra kapınızı çalıp katılıp katılmak istemediğiniz soracağız. Kapınızı çalan, hem Danca hem
da anadiliniz Danca değilse sizin anadilinizi bilen bir görevli olacak.
Görevliye hemen ’evet’ diyebilirsiniz, ya da başka bir gün gelmemizi veya başka bir yerde buluşmayı
isteyebilirsiniz. Sadece ’hayır teşekkür ederim’ deyip katılmayabilirsiniz de.
’Evet’ demeniz durumunda sizinle birlikte bir soru anketi dolduracağız. Sorular kısa ve herkes için aynıdır ve
cevaplandırılması yaklaşık bir saat sürer.
Soru anketini cevaplama toplantısı sizin evinizde, Taastrup tiyatrosundaki ofisimizde ya da sizin istediğiniz
başka bir yerde gerçekleşebilir. Şimdiden de bizimle irtibata geçebilir ve bir randevu alabilirsiniz. Bizimle
irtibata geçebileceğiniz telefon numarası. xx xx xx xx ya da e mail strit@sund.ku.dk.
Önümüzdeki senelerde size üç kere bunu soracağız. Eğer katılmayı tercih ederseniz yaklaşık bir sene sonra
ve yine yaklaşık üş sene sonra size tekrar katılmak isteyip istemediğinizi soracağız. Sadece bir kere ya da
daha fazla defa katılıp katılmamak tabii ki gönüllüdür.
Araştırma hakkında daha fazla bilgi almak için
Araştırma hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen Kopenhag Üniversitesi xx xx xx xx numaralı
telefondan ya da strit@sund.ku.dk e mail adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Araştırma hakkında
daha detaylı bilgiyi www.strit.ku.dk sitesinden okuyabilirsiniz.
Sizinle birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız!
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