تقاضا برای مدرسه فرهنگ
تقاضا از طریق وبhttp://www.ornskoldsvik.se/kulturskolan :

موسیقی/رقص/تئاتر/تصویر/کر/فیلم/استودیو/داستانگویی
مدرسه

کالس

نام دانش آموز

شماره فردی
آٔدرس
آدرس پستی

کد پستی

تلفن موبایل /سرپرست

تلفن منزل

تلفن موبایل /دانش آموز

ایمیل
سرپرست (برای دانش آموزان زیر سن قانونی)
آیا در حال حاضر در فعالیتهای کولتور اسکوالن شرکت می کنید؟
چه چیزی

آموزگار

بله

خیر

من مایلم در یکی از سه فعالیت زیر شرکت کنم

هزینه ها :اجاره آالت موسیقی  ۵۵۰کرون /ترم اضافه می شود چنانچه آالت موسیقی را از کولتور اسکوالن اجاره کنید (آرشه/دمیدن
عکس ،فیلم و صدا برداری ها

بعنوان سرپرست/دانش آموز بالغ میپذریم که عکس ،فیلم ،صدابرداری از من  /فرزندم بصورت چاپی و نیز در وب سایت کولتور
اسکوالن منتشر شود .اطالعات فردی در این تقاضا بر اساس قانون اطالعات فردی (پی یو الَ) مورد استفاده قرار می گیرد.

تقاضا یا اطالعات دیگر
………………....................................................................................................................... .....…………………….

ی

تاریخ

امضای سرپرست  /دانش آموز بالغ

هدف فعالیتهای کولتور اسکوالن این است که هنرو زیباشناختی را غنا بخشیده ،مورد توجه قرار داده و به چالش بکشد و قدرت
خالقیت کودکان و دانش آموزان در کمون اورنشولدزویک را با در نظر گرفتن شرایطشان توسعه دهد .تحقیقات علمی نشان داده
است که هنر و زیباشناختی به یادگیری کمک می کند .فعالیتهای ما در چهارچوب دوره های موسیقی ،رقص ،تئاتر ،فیلم ،تصویر
وفر م ،و همچنین فعالیتهای زیباشناختی است که در یک همکاری نزدیک میان کولتور اسکوالن و مدرسه/محیط مدرسه صورت
می گیرد .برای مثال در چهارچوب پروژه های مختلف در زمینه زیباشناختی .کولتور اسکوالن رل مهمی را جهت قرار دادن
تمرکز بر روی فعالیتهای فرهنگی بازی می کند که به نوبه خود به رشد کمون و شهروندان می انجامد.
دوره ها هم در مدارس مربوطه ،هم در مرکز اورنشولدزویک ،در ساعات فراغت/و یا در ساعات درسی ارائه می شود .امکان
اجاره آالت موسیقی از طریق کولتور اسکوالن نیز وجود دارد.
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