
 

 

 Pew Research Centerدر باره نظرسنجی 

 از مسلمان های آمریکا

خوش آمدید. شما برای شرکت در یک نظرسنجی مهم در سطح ملی انتخاب شده اید که ما  Pew Research Centerبه 

از مسلمان ها در آمریکا انجام می دهیم. این نظر سنجی جزو چندین نظر سنجی می باشد که ما از گروه های مذهبی انجام 

 های آسیایی و ها هیسپانیک ،ها یهودی ،ها مورمن ،ها کاتولیک را ازمی دهیم. در گذشته، نظر سنجی های مشابهی 

، بعالوه بسیاری گروه های دیگر انجام داده ایم. این سومین نظرسنجی ما از مسلمان ها در سطح ملی می باشد؛ آمریکایی

 انجام دادیم. 2007 و 2011 ما نظرسنجی مشابهی را در

 

Pew Research Center .هدف ما   آمارگیری از افکار عمومی و سایر علوم اجتماعی برپایه داده ها را انجام می دهد

آگاه سازی عموم در مورد موضوعات، طرز برخوردها و گرایش هایی می باشد که آمریکا و جهان را شکل می دهند. ما 

 Pewاریم. اطالعات بیشتر در مورد موضع گیری سیاسی نکرده و با هیچگونه حزب سیاسی یا دولت فدرال وابستگی ند

Research Center  را می توانید در تارنمای ما به آدرسwww.pewresearch.org نمایید. کسب 

 

ای انجام می دهیم که یکی از بزرگترین و قابل اعتمادترین سازمان ه Abt SRBIما این نظرسنجی را با مشارکت 

 10شب در روزهای هفته، از ساعت  9صبح تا  9نظرسنجی از طریق مصاحبه می باشد. مصاحبه گران آنها از ساعت 

شب در روزهای یکشنبه در دسترس می  9:00ظهر تا  12:00بعدازظهر در روزهای شنبه و از ساعت  6صبح تا 

 باشند تا مصاحبه ها را به زبان های گوناگون انجام دهند.

ا اهمیت دارند و از شما برای شرکت کردن در این پژوهش سپاسگزار خواهیم شد. برای تکمیل این نظرسجی، نظرات شم

لطفاً توجه داشته باشید  تماس گرفته و به آنها بگویید که به چه شماره ای با شما تماس بگیرند. 1556-725-866-1لطفاً با 

معیت می باشد. به همین دلیل، تنها بزرگساالنی که در ابتدا که این نظرسنجی علمی براساس نمونه گیری تصادفی از ج

برای نمونه انتخاب شده بودند و مصاحبه گر برای شرکت کردن در این نظرسنجی با آنها تماس گرفته واجد شرایط می 

 باشند.

 متشکریم!
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