
 

 

Pew Research Center  کے امريکی
 مسلمانوں کے جائزے کے بارے ميں

Pew Research Center  ميں خوش آمديد۔ آپ کو ايک اہم قومی جائزے ميں شرکت کے ليے منتخب کيا گيا ہے

جو کہ ہم امريکہ ميں مسلمانوں کے متعلق سر انجام دے رہے ہيں۔ يہ ان بہت سے جائزوں ميں سے ايک ہے جو ہم 

اور  ہسپانويوں، يہوديوں، مورمنوں، عيسائيوں کيتھولکماضی ميں ہم مذہبی گروہوں کے متعلق سر انجام ديتے ہيں۔ 

يہ ہمارا  جائزے انجام دے چکے ہيں۔ ، نيز بہت سے دوسرے گروہوں کے متعلق ملتے جلتےامريکيوں ايشيائی

 جلتے جائزے سر انجام ديئے تھے۔ ملتے ميں 2007اور  2011؛ ہم نے مسلمانوں کے متعلق تيسرا قومی جائزه ہے

 

Pew Research Center عوامی رائے کے پولز اور ديگر اعداد و شمار پر مبنی سماجی سائنس سر انجام ديتا ہے۔ 

ہمارا مقصد عوام کو امريکا اور دنيا کی شکل و صورت بدلنے والے مسائل، رويوں اور رحجانات کے بارے ميں بتانا 

يا وفاقی حکومت کے ساتھ وابستہ نہيں ہيں۔ ہے۔ ہم مخصوص پاليسيوں کی حمايت نہيں کرتے اور کسی سياسی جماعت 

پر  www.pewresearch.orgکے متعلق مزيد معلومات ہماری ويب سائٹ  Research Center wPeآپ 

 سکتی ہيں۔/مالحظہ کر سکتے

 

والی تنظيموں ميں سے ايک ہے، ، جو کہ ملک کی سب سے بڑی اور با اعتبار جائزه انٹرويو کرنے Abt SRBIہم 

ميں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر جائزه سر انجام دے رہے ہيں۔ ان کے انٹرويو کار خواتين و حضرات ايام کار 

بجے دوپہر  12بجے شام اور اتوار کے دن  6بجے صبح سے  10بجے رات، ہفتہ کے دن  9بجے صبح سے  9ميں 

 نوں ميں انٹرويو کرنے کے ليے دستياب ہوتے ہيں۔بجے رات تک بہت سی مختلف زبا 9سے 

آپ کی رائے اہم ہے اور ہم اس تحقيق ميں آپ کی شرکت کے ليے شکرگزار ہوں گے۔ سروے مکمل کرنے کے ليے 

براه  پر کال کريں اور انہيں بتائيں کہ انہوں نے آپ سے کس فون نمبر پر رابطہ کيا تھا۔ 1556-725-866-1براه کرم 

ائيں کہ يہ آبادی کے بےترتيب نمونوں پر مبنی ايک سائنسی جائزه ہے۔ اس وجہ سے صرف وه بالغ افراد کرم نوٹ فرم

ہی اہل ہيں جو اصل ميں نمونہ کے ليے چنے گئے تھے اور انٹرويو کار نے ان کو اس جائزے ميں شرکت کرنے کے 

 ليے کال کيا ہے۔

 !شکريہ


