درخواست کردن به کلتور سکوالن
درخواست از طریق صفحه انترنتیhttp://www.ornskoldsvik.se/kulturskolan:

میوزیک /رقص /تیاتر /رسامی /دواندن /فیلم /ستودیو /قصه خوانی
مک تب

صنف

اسم شاگرد

پرسون شماره
ادرس

شماره پوستی

ادرس پوستی
سرپرست/شماره موبیل

شاگرد/شماره موبیل

شماره تلیفون خانه

ایمیل
سرپرست)برای شاگرد نابالغ(
ایا شما از قبل در شرکت کلتور سکوالن سهم گیر هستید؟
معلم................................................................……………………………………………........... ..:؟ چه -بلی

نخیر

من خواهشمندم که در سه فعالیت های ذیل ذکر شده سهم گیر باشم

فیس :اگر شما از کلتورسکوالن کدام ابزار را قرض مینمایید ،کرایه ان ابزار برای یک ترمین  ۵۵۰کرون میباشد(.ستار/توله)

عکس ،فیلم و ضبط صوت
بعنوان سرپرست/دانش اموزبالغ من به عکاسی ،فیلم و صوت ضبط شده از فرزند و یا خودم که بشکل چاپ ی و یا هم روی ویبسایت مک تب کلتوری بنشر سپرده میشود ،موافق
هستم.
معلومات شخصی مندرج در این اطالعنامه تحت قانون معلومات ) (PULتلفی میگردد.
دیگر معلومات و خواهشات عمومی…...............................................................................…………………….............................................:
………………............................................................................................................................…................………………….

ٰ

امضا سرپرست یا شاگرد بالغ…………………............................................ ..........................تاریخ:..............................................................:

هدف فعالیتهای مک تب کلتوری غنی ساختن ،برجسته ساختن و بچالش کشیدن فعالیتهای هنری ،و توسعه دادن به خالقیت کودکان و دانش اموزان با در نظرداشت شرایط انها در کمون
پروسه اموختن را تقویت میبخشد .این مک تب شامل کورس های موسیقی ،رقص ،تیاتر ،فیلم ،هنر و طراحی و
Örnsköldsvikاورنخولدزویک میباشد .تحقیقات نشان میدهد که فعالیتهای هنری ِ
نده را در تمرکز
همچنان فعالیتهای هنری میباشد که در همکاری نزدیک بین مک تب کلتوری و همان مک تب براه انداخته میشود .مانند پروژه های مختلف فعالیتهای هنری .مک تب کلتوری نقش ارز ِ
روی فعالیتهای کلتوری ایفا مینماید که انکشاف کمون و ساکنان ان نیز از ان بهرمند میشوند .این کورسها در هر مک تب و مرکز کمون (اورنخولدزویک) Örnsköldsvikدر اوقات فارغ و یا هم در
جریان ساعات درسی ارائه میشوند.
به کرایه گرفتن ابزار هنری از طریق مک تب هنری نیز امکان پذیر میباشد.
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