
 برلينه وايسنز هنر دانشكده در    2019ر ماه می درا   شجديد ی دوره كالس فانديشن*
 .كند مي غازآ

 
 را خود تحصيالت يا كنيد ديزاين يا هنر رشته در تحصيل به شروع آلمان در خواهيد مي آيا
  دهيد؟ ادامه زمينه اين در
 ايد؟ داده پناهندگي درخواست يا و/ ايد آورده پناه آلمان به آيا
 

 .بدهيد درخواست 2019 كالس فانديشن* براي پس
 

 را خود كار كنندگان شركت جديد گروه كه كند مي عالمشادمانه ا برلين وايسنزه هنر دانشكده
 .كرد خواهند غازآ 2019 تابستاني ترم در
 

 : است افرادي مناسب برنامه اين
 
 .اند كرده پناهندگي درخواست يا اند آورده پناه آلمان بهکه   •
 .اند داشته خود كشور در را ديزاين يا و هنر تحصيل قصدکه   •
 .اند كرده تر تحصيل کارشناسی يا کارشناسی ارشد را شروع پيش  که يا  •
 .دارند را به چنين برنامه های تحصيلی رشتهمسير/  قصد تغییر كه اي  •
 

  2020ابتدای سال  تا 2019می از ماه ه همراه هم ب كالس فانديشن* گروه
  خواهد کرد. كار 
 

 :دوشمی  تقسيم بخش دو به دوره اين برنامه
 

 توسط عمدتا كه است گردش و عملي كارگاه سخنراني، سمينار، شامل برنامه اول بخش
 آلمان به شان خانواده يا و خود كه شد خواهد اداره نفعاال وپژوهشگران  اي، حرفه هنرمندان
 .اند كرده مهاجرت

افراد و تجربه ها و ساير و دانشكده فضاي با كه اريد د را امكان اين شما ، اول بخش طَي
 هنري تاريخ هم كنار در خواهيم مي ما. شويد آشناهمچنین با رسانه های مختلف  و تمرین ها 

 بدون شما تجربيات از حال عين در و است جهاني جنوب/شرق شامل كه كنيم تنظيم را
 .شود استفاده "مهاجر" يا و "پناهنده" مانند هايي برچسب

چه شکلی خواهند  يندهآ در هنر هاي دانشكده :كنيم مطرح را كلي سؤال اين خواهيم مي ما

 .يرندبگ نظر در اجتماعي عامل يك عنوان به واقعا را مهاجرت آنها اگرداشت، 
 

آموخته ها را   تمامي (  ما می خواهیم از سپتامبر/ اکتبر رم زمستانی ، شروعش دوم برنامه )تدر بخ

 كارگاه درو آماده شويم برای روند درخواست  ورود به آکادميهای  هنر و ديزاين آلمانی. جمع کرده 
 حمايت می را شما ما و ...(ی طراح ،ديزاين مديا، ديجيتال ،یساز مجسمه نقاشي،) فمختل هاي

استفاده  2020 تحصيلی  سال درخواست براي راآن که  ی قویويپورتفول/ پرونده يك کنيم در خلق
 کنید.

 
 و مواد و ها كارگاه تمامي ،هدف اين به بخشيدن تحقق راستاي در وايسنزه هنر دانشكده

 داری.ا مشكالت در حمايت همچنين ميدهد، قرار شما اختيار در را خود هاي زيرساخت

 
 دارد وايسنزه دانشكده محيط در اجتماعي فضائي كردن باز بر سعي 2019 كالس فانديشن*



 جايي ميگيرند، قرار سؤال مورد بلكه نشده مصرف ديزاين و دانش و هنر عمل آن در كه
 .شد خواهد توليد جمعي صورت به هنر و دانش از جديد هاي فرم كه

…………….............................. 
 

 دهد؟ درخواست بايد كسي چه
 
 درخواست نتيجه كه فرماييد توجه لطفا )است كرده پناهندگي درخواست و آمده آلمان او به •
 (است مرتبط غير باشد،یم جريان در همچنان يا و رسيده نتيجه به اين از پيش تا آيا اينكه و

 است ديزاين ياو هنر به عالقمند
 سن دارد تريشب يا و ل سا 18او •
 در شركت كه فرماييد توجه لطفا -دارد را دوره در مرتب شركت براي انگيزه و آمادگياو •

 باشدمي دوره اول بخش در حضور به ملزم دوره از دوم بخش
لطفا توجه داشته باشید که برای درخواست -او دانش کارکردی از زبان انگلیسی و یا آلمانی دارد •

 تحصیل در هر آکادمی شایسته ی آلمانی نیاز به مهارت های زبان آلمانی ضروری است.
 

 است؟ چگونه درخواست روند

 لطفا موارد زير را برايمان بفرستيد:
 شامل اطالعات شخصی، اطالعات ارتباطی و همچنين تجربه های تحصيلی و/ يا کاری پيشينرزومه،

 

کلمه که  نشان دهنده ی انگیزه و عالقه ی  شما در  500با حداقل  شما از ی شخصی  نامه يك 
 . 2019شرکت در *فاندیشن کالس 

 
 ,Gestattung, Duldung)یک مدرک از اجازه ی اقامت )موقت و یا غیر موقت( ، وضعیت 

Aufenthaltserlaubnis) 
 
  ايميلبه  2019مارچ  15 تاريخ تا راتان  كامل درخواست لطفا•

  berlin.de-foundationclass@khبفرستيد. 
 
 ادرس به يا

Weissensee Kunsthochschule Berlin 
Referat Studienangelegenheiten/foundationClass 

Bühringstr. 20 
13086 Berlin 

 
 .شد خواهد فرستاده شما براي پست يا و ايميل طريق از مصاحبه به دعوت•
 
 .گرفت خواهد صورت پريلآ ماه اوائل در احتماال مصاحبه•
 

 شهریه ی آپریل: رایگان
 وضعیت در دانشگاه: شرکت کنندگان به عنوان دانشجویان مهمان ثبت نام خواهند شد.

 
 2020تا ابتدای  2019دوره ی برگزاری: می 

 
  اطفا در نظر داشته باشید، بسیاری از ایمیلهای فرستاده شده از آدرس ایمیل

mailto:foundationclass@kh-berlin.de


 berlin.de-dationclass@khfoun  اند. ما صمیمانه از شما خواهش می اشتباه تفکیک به اسپم شده 
 اسپم خود را مرتب چک کنید تا خبر مهمی را از دست ندهید. -فولدر–کنیم که پرونده 

 
 برای اطالعات بیشتر در ارتباط با برنامه نگاه کنید:

www.foundationclass.org http://www.kh-berlin.de/projekt-
uebersicht/Project/overview/foundationclass-2051.html you can also find us on facebook or 

contact us via foundationclass@kh-berlin.de 
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