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آیا شاغلید؟ آیا بیمارید؟ آیا 

 کارجو هستید؟ آیا بازنشته اید؟
شما برای توصیف ه ب –بدون در نظر گرفتن موقعیتتان 

 بازار کار در سوئد نیازمندیم. 
 

 

الزم نیست منتظر 

 بمانید!

همین حاال می توانید 
برای رزرو  SCB با

تماس  وقت مصاحبه

 بگیرید.
4796200 – 010 

aku-dih@scb.se 

رزرو مصاحبه به 

زبانهای دیگر یا 

 زبان اشاره
 010-479 65 30 

aku-tolk@scb.se   

 AKUسؤاالت در مورد 
4796200- 010  

 نتایج و اطالعات

www.scb.se/aku 
 

 

SCB  دفتر مرکزی

اداره آمار، 

سوئد را توصیف 

 می کند

دفتر دولتی آمار 
آمارهای   SCBسوئد 

جامعه الزم را از 

سوئد برای تصمیم 

گیری، بحث و تحقیق 

تامین می کند. ما 

این کار را به 

ماموریت از طرف 

مقامات  دولت،

، محققان و  دولتی

بخش بازرگانی و 

انجام می  تجارت

 دهیم.

آمار ما به یک 

 مبحثات اجتماعی

مبتنی بر واقعیت و 

 ریشه دارتصمیمات 

 کمک می کند.
 
 
 
 

دفتر مرکزی آمار می خواهیم از  ،SCBسالم! ما در 

 AKUشما دعوت کنیم که در نظرسنجی نیروی کار، 

 شرکت کنید.
از شما سواالتی در  یک مصاحبه گر آینده هفته 2طی 

که  – خواهد کردشما در بازار کار  موقعیت مورد

، بازنشسته در جستجوی کار هستید، شاغلیدشما  آیا

تحصیل یا انجام کاری دیگری هستید. مشغول به ، اید
در دقیقه طول می کشد.  10تا  5مصاحبه معموال این 

 طریقز امشخصی را زمان خود ، لطفا مایلتصورت 

 .پیامک رزرو کنیدتلفن، ایمیل و یا 

 
 خود شما نمی توانید شخص دیگری را جایگزین

 کنید
 شده اید. بدیهی است که انتخاببه طور تصادفی شما 

، اما ما امیدواریم که شما  است داوطلبانه اینکار

. این باشیدنظرسنجی مهم  به شرکت در این مایل

ای  زمینهدرباره بیکاری و ساعات کاری  یقاتحقت

که فراهم می کند  دولت برای تصمیم گیری های سیاسی

  .بر شما و همه ساکنان سوئد تاثیر می گذارد

 

 آیا سوالی دارید؟
آیا درباره نظر سنجی یا نحوه کار آن سوالی 

دارید؟ با ما تماس بگیرید و ما به شما کمک 

 خواهیم کرد.
 

 م!شما متشکری همکاری  پیشاپیش از
 

 با احترامات فراوان
 

 

  
Magnus Sjöström Elisabet Andersson         

  
ماگنوس شو استروم                                          

 الیزابت آندرسون

معاون مدیر دفتر   مدیر دفتر مرکزی اداره آمار

آمار مرکزی اداره

 SCB دفتر مرکزی آمار            SCB دفتر مرکزی آمار   

 

 

 

mailto:aku-tolk@scb.se


 AKU-تحقیقات بازار کار

 

 

 

 -UEشماره 

 

 

 

چه کسی این نظر سنجی را انجام 

 میدهد؟

مرکزی آمار سوئد َ بر اساس دفتر 

این نظر سنجی  مجلس و دولتتصمیم 

مار آ این بخشی ازرا انجام میدهند.

 هدفرسمی سوئد است و بنابراین برای 

 .تجاری ساخته نشده است
ه از این پاسخها چگون چه کسانی و

 استفاده می کنند؟

زمانی که این پاسخ ها را جمع آوری 

شدند، آنها را به صورت جدول و 

می جمع بندی نمودار در آمارها 

کنیم. آمارها توسط  مجلس و دولت، 

رادیو احزاب سیاسی، روزنامه ها، 

و تلویزیون ، شرکت ها، اتحادیه 

عموم  و ها، محققان و دانشجویان

 مورد استفاده قرار می گیرند. در

، نمیتوان دید که شما هاآمار این

 .داده اید یپاسخ چه  یا شخص دیگری
SCB  در بعضی موارد ممکن است اطالعات

سایر داده های مربوط به این و 

ر را به محققین یا کسان دیگمطالعه 

د. ارائه ده آمار تولید می کنند،که 

و آماری که در  یفعالیت های تحقیق
 شود،استفاده می SCB از اطالعاتآن 

برخوردار محرمانه بودن از قانون 

در  اینکه بدون توجه به  میباشند.

انچام  دفتر مرکزی آمار یا جای دیگر
بسیار  انتشار اطالعاتدر SCB. شود

 .میباشدمحدود 

اطالعاتی در باره من آیا پیشاپیش 

 دارید؟

 نباشیدشما مجبور  برای اینکهبله، 

لیست یا فهرست که در  اطالعاتیبه 
SCB  دهید، ما بوجود دارد پاسخ

محل تولد  اطالعات مربوط به آدرس، 

، نام تسال مهاجرت، تحصیال احتماال ،

صنعت و نوع محل کار، آدرس و 

)در صورتی که در  رادرآمد همچنین 

 .بدست میاوریم( باشددسترس 
 ؟می شوندتایج کجا منتشر این ن

، SCBآمار ماهانه در وب سایت 

www.scb.se/aku  منتشر می شود. نتایج نیز

در رسانه های جمعی، در گزارش ها و 

در مقایسه های مختلف بین المللی 

. نرخ رسمی بیکاری، می شودارائه 

که اغلب در تلویزیون، روزنامه ها 

 نتیجه اینو رادیو مطرح می شود، 

 بررسی است.

 باید شرکت کنم؟ من چرا

بازار کار سوئد  گیبا کمک شما چگون

 با. هر ماه ما توصیف می شود عمال
یک  هر. تماس حاصل میکنیم نفر 29500

، میشوندمصاحبه  از افرادی که
نفر  300حدود  با طابقپاسخهایشان م

بنابراین پاسخ های  است.جمعیت  از

 شما ارزشمند هستند!

همکاری من آیا  - شاغل نیستممن 

 ؟ضروری است

شاغل بله، وضعیت کلی مردم، چه 

، برای توصیف بازار باشند چه بیکار

، بسیار تا آنجا که امکان داردکار 

ما فقط با مصاحبه مهم است. اگر 

تصویر  باشد کنند،افرادی که کار می 

 بازار کار بسیار مبهم خواهد بود.

 سوئدی نیستم تبعهمن یک 

ر حال الزم ه آیا همکاری من به -

 ؟است

هر منعکس کننده وضعیت بله، آمار 

شخص ساکن سوئد، بدون در نظر گرفتن 

 میباشد.، تابعیت
پاسخ  هاسوال همهآیا باید به 

 دهم؟

پاسخ  مایل بهکه   ییلهاسوااز  نه، 

صرف نظر ، آنها نیستیدبه دادن 

برای اینکه بتوان مصاحبه را  .کنید

بعضی  به جزوی از شمارش قرار داد 

شما  آیا مثال، طورباز سؤالها، 

یا نه، باید پاسخ دهید،  شاغل هستید

اما این چیزی است که مصاحبه کننده 

 پیگیری می کند.

 ؟محفوظ اندمن واقعا  هایآیا پاسخ

بله. پاسخ های ارائه شده در مصاحبه 

هر و  محفوظ  میباشند ومحرمانه 

، کار می کنداین نظرسنجی  کسی که در

محرمانه دارد.  راز داری وظیفۀ 
قانون  8بخش   24بودن مطابق با فصل 

      عمومی و حفظ حریم خصوصی 
 .است (2009: 400)

قوانین مربوط به پردازش اطالعات 

داده های  حفاظت از  شخصی در قانون
( و 2001: 99) اتحادّیۀ اروپا شخصی

( در آمار رسمی آمده 2001: 100مقررات )

عالوه بر آن قوانینی هم در   است.
( در مورد تصمیمات 2018:000قانون )

تکمیلی برای مقّررات حفظ داده های 

 اتحادیه اروپا و دستورالعمل هایی

در رابطه با اجرای این قانون وجود 

 دارد.

شما حق دارید که به صورت رایگان 

رونوشت اطالعات فردی خود را که مورد 

سازمان آمار مرکزی  SCB استفادۀ

سوئد، به عنوان مسئول استفاده از 

این اطالعات فردی، قرار می گیرد 

  registerutdragدریافت کنید که به آن 

در صورتی  ند.یا سابقۀ ثبتی می گوی
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که درخواست خود را به صورت 

الکترونیکی ارائه کنید، حق دارید 

که این سابقۀ ثبتی را به صورت 

الکترونیکی دریافت کنید. در صورتی 

سازمان آمار  SCBکه متوجّه شوید که 

مرکزی سوئد اطالعات فردی شما را بر 

خالف مقّررات حفاظت از اطالعات فردی 

اروپا مورد استفاده قرار  اتحادّیه

داده است شما تحت شرایط خاصی حق 

دارید که تقاضای پاک شدن این 

اطاعات را بکنید. به یاد داشته 

باشید که شمارۀ شناسائی خود را در 

 درخواست سابقۀ ثبتی خود ذکر کنید.

 ؟با من تماس میگیرید زمانیچه 
بعد از دریافت این هفته  2 حدود ما

. تلفنی تماس میگیریمبا شما نامه 

بخش مهمی از آمار، تغییر در بازار 

هر چند به عنوان مثال،  -کار است 

را عوض می کنند خود شغل  وقت افراد

بیکار هستند. بنابراین،  چه مدتو 

مصاحبه  فرد را ما بیش از یک بار

می کنیم، معموال هشت بار در فواصل 

سه ماهه. برخی از مصاحبه ها ممکن 

خاص مربوط به بازار کار است مسائل 

را، مثال در مورد محیط کاری، مطرح 

 .کنند
 

 سواالت و پاسخ های بیشتر در:
info-www.scb.se/aku 

نیز به چندین زبان  برگۀ اطالعاتی

 .موجود است


