استمارة الطلب لمدرسة الثقافة
اسم التلميذ

الرقم الشخصي للتلميذ

المدرسة

الصف

هل هناك أشقاء في مدرسة الثقافة؟

نعم

ال

الرقم الشخصي لألخ أو األخت

المادة/اآللة الموسيقية
االختيار األول
المادة/اآللة الموسيقية
االختيار الثاني
المادة/اآللة الموسيقية
االختيار الثالث
الرقم الشخصي لولي األمر

اسم ولي األمر
عنوان السكن
الرمز البريدي

العنوان البريدي

عنوان البريد اإللكتروني

رقم الجوال

هل هناك أمر خاص نحتاج إلى معرفته بشأن التلميذ؟

تنشر مدرسة الثقافة بصورة منتظمة عروض التالميذ على شكل أفالم وصور وتسجيالت صوتية على وسائل التواصل االجتماعي الخاصة
بنا (انستقرام وفيس بوك ويوتيوب) .أساس النشر هو "المصلحة العامة" ويتم االحتفاظ بالمعدات طيلة مدة أهميتها للهدف المذكور .بإمكانكم
التنازل على ا لموافقة والحصول على المزيد من المعلومات حول النظام األوروبي لحماية البيانات العامة من خالل االتصال بجيمي تاك
jimmy.tack@lessebo.se

أوافق على أن يساهم التلميذ في الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعي لمدرسة الثقافة:
نعم

ال

التاريخ
توقيع ولي األمر
االسم موضحا
يتم تسجيل جميع البيانات التي يتم تقديمها في الطلب في سجل البيانات الخاص بلجنة التعليم.

إرسال إلى:
Kulturskolans administration
Storgatan 73
36532 LESSEBO

 .1الطلب
ملزم وتتم معالجته حسب نظام الدور .عندما تحصل على مقعد دراسي سيتصل المدرّس بكم .إذا كان لديك مقعد
الطلب ِ
دراسي بالفعل فال تحتاج من اآلن وصاعدا إلى التقدم بطلب كل سنة ،بل إنك تحتفظ بالمكان الخاص بك إلى أن تقوم بإلغاء
التسجيل بنفسك .يجب التقدم بطلب إلغاء التسجيل إلى مكتب المدرسة ( )690-8228998أو عن طريق استمارة الطلب
الموجودة تحت الوثائق المعنية على الموقع اإللكتروني  .www.lessebo.se/kulturskolanفي حالة عدم وجود مكان
في النشاط الذي اختاره التلميذ ،يتم تسجيله في الطابور ويقوم المدرّس باالتصال به حسب نظام الدور.

 .9الرسوم
يتم إرسال الفاتورة بالبريد وتبدأ المحاسبة منذ الدرس الثاني .يتم إرسال الفاتورة في نهاية كل فصل دراسي .تتم معالجة
الفواتير غير المدفوعة طبقا إلجراءات بلدية ليسبو الخاصة بالمطالبة بالدفع.
التعليم
(المساهمة في المجموعة الموسيقية تدخل ضمن السعر)

/ - :555فصل دراسي
يتم تطبيق تخفيض لإلخوة

 .3ضمان الدروس
– عدد الدروس هو  90لكل طالب وسنة دراسية .هذا يعطي ألولياء األمر والتالميذ صورة عن كمية الدروس التي
يمكنهم توقعها من مدرسة الثقافة .يتم أيضا األخذ بعين االعتبار الحفالت الموسيقية ومناسبات العزف في ضمان
الدروس.
– يمكن أن تختلف مدة الدروس بناء على طريقة العمل وتقسيم المجموعات ،ولكنها تدوم عادة  96دقيقة في حالة التعليم
الفردي.
– إذا لم تنفذ المدرسة التزاماتها ب 90درس في السنة الدراسية ،يتم سداد جزء من الرسوم.
– غياب التلميذ ال يؤخذ بعين االعتبار في ضمان الدروس .يجب اإلعالم عن الغياب إلى المدرّس المعني في وقت
مبكر.
– تتبع مدرسة الثقافة أيام الدراسة وأيام العطل الخاصة بالمدرسة األساسية.

 .8أمور أخرى
تؤجر مدرسة الثقافة اآلالت الموسيقية إلى التالميذ حسب مواردها .السعر /- :366فصل دراسي .يتطلب وجود تأمين
منزلي يشمل األتالف المحتملة على اآلالت الموسيقية.

