
 

 
 

 

 

 بكم في مدرسة الفنون!أهالً 

فيما يلي ترجمة لمعلومات حول مدرسة الفنون وأنشطتنا. عند االتصال بنا وخالل  

 الدورات التعليمية لدينا يتم التحدث والكتابة باللغة السويدية.  

ً   22إلى   6نوفر لكافة األطفال والشباب بين عمر نحن في مدرسة الفنون  إلظهار  الفرصة   عاما

مواهبهم في الموسيقى والغناء والتمثيل المسرحي والمسرحيات الموسيقية والرقص وفنون  

 السيرك والرسم والوسائط.  

 

يمكنك اكتشاف اهتمامات جديدة تماماً وتكوين صداقات جديدة. يمكنك حضور الدورات  كما 

 التعليمية لدينا بعد الدوام المدرسي وفي أوقات فراغك. 

 

 

 الذهاب مباشرة إلى الدورات المتوفرة لدينا والحجز )باللغة السويدية( 

 

 الدورات المتوفرة لدينا 

 
فنون  و  الرقصو التمثيل المسرحيو الموسيقىاالختيار بين مئات الدورات في  يمكنك عندنا 

. يتوفر لدينا دورات تمتد طوال الفصل الدراسي ودورات ذات فترات  ائط الرسم والوسو  السيرك

  950و  750بين تتراوح ما تكلفة الدورات التي تستمر طوال الفصل الدراسي لدينا إن أقصر.  

  ياثنتتلك الدورات على ما ال يقل عن  حيث أنك تحصل في كرونة سويدية في الفصل الدراسي. 

التأثير واالختيار فيما يتعلق   ةواحد، كما نضمن لك إمكانيعشرة حصة في الفصل الدراسي ال

(  ثالث إلى ست حصص)تلك التي تتضمن الدورات قصيرة األمد لدينا أما  بالتدريس وطرقه لدينا. 

 كرونة سويدية.  500و  300هي بين  فتتراوح تكلفتها ما  

 

اآللة    نا وال يمتلكونبالنسبة لألشخاص الذين يرغبون باالنضمام إلى إحدى دورات الموسيقى لدي

  مدرسة الفنون. في مستودع اآلالت الموسيقية واحدة من فيمكنهم استئجار الموسيقية الخاصة بهم، 

 الفلوت والبيانو. ما عدا ، إن توفرت لدينا اآلالت الموسيقية،  فنحن نقوم بتأجير أغلب  

 اللغة السويدية( ب) رسوم الدورات لدينا مزيد من المعلومات حول 
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 التدريس بالدورات لدينا 

مجموعات. ويكون عدد  ضمن يتم التدريس في الدورات لدينا في مدرسة الفنون 

ين اثنين أو أكثر. وعند اختيار دورات التمثيل  المشاركين في دورات الموسيقى شخص

مجموعة أكبر. ويمكنك المشاركة والتأثير فيما في المسرحي والرقص والرسم فإنك تكون 

بالتعاون مع  بتطوير براعتك ومهاراتكحيث أنك تقوم يتعلق بالحصص التي تتلقاها لدينا. 

ام بعضكم البعض. كما يتم  مجموعة يكون من السهل عليكم إلهفي عند الدراسة ف. معلمك

وتجدر اإلشارة إلى أن اللغة  التدريس لدينا في أوقات الفراغ، بعد انتهاء اليوم الدراسي. 

   التي يتم بها تقديم الدورات التعليمية لدينا هي اللغة السويدية. 

حيث  وفقاً لظروفهم الخاصة. مهاراتهم الستكشاف االحتياجات الخاصة ويتم توفير الفرصة لذوي  

 رغباتك واحتياجاتك. قدر المستطاع لكي تتناسب مع أنشطتنا بتكييف نقوم أننا 

 طاقم التدريس لدينا 

إن المعلمين في مدرسة الفنون على درجة عالية من التعليم والتدريب ويتسمون بااللتزام 

ني جامعي. ويساهم كل  واالهتمام بما يقومون بتدريسه. فهم حاصلون على تعليم تربوي وف

من الفنيون ومصممو المشاهد المسرحية ومصممو األزياء المسرحية في العروض 

 والفعاليات الخاصة بالطالب.

 نتواجد على مقربة منك 

وفي المدارس في جميع أنحاء المدينة. فلدينا مباٍن ة مقراتنا الخاصيتم تقديم الدورات في 

مجهزة بالكامل بالمناظر واإلضاءات ومعدات الصوت والديكورات ومستودعات األزياء  

المسرحية. كما يوجد لدينا ورش لعمل الصور والتصاميم وصاالت للرقص 

 واستوديوهات وغرف للموسيقى. 

 

K  = الخاصة بنا المواقع 

 مدرسة في مدينة ستوكهولم.  70ا في حوالي كما نُقدم أنشطتن 
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 حجز مكان 

سنة ممن يعيشون في مدينة ستوكهولم   22سنوات و 6يمكن لألطفال والشباب بين عمر 

 الدورات دليلمنك الذهاب إلى  نرجوحضور الدورات لدينا. لكي تقوم بحجز مكان لدينا 

. وفيه يمكنك عرض الدورات حسب المادة الدراسية أو السن ويدية(الخاصة بنا )باللغة الس

  أو المنطقة أو أيام األسبوع وغيرها. 

 االتصال بنا 

  المساعدة فيلى الحصول عإذا كان لديك أية استفسارات أو ترغب ب االتصال بنا يُرجى 

نحن نتحدث اللغة السويدية عند االتصال بنا وخالل   . حجز مكان )باللغة السويدية(

 دوراتنا. 

 منكم متابعتنا على صفحات التواصل االجتماعي.  نرجو
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