اتحادیه نویسندگان سوئد

عضو شوید

چه کسی م یتواند عضو شود؟
تقاضای عضویت م یتواند از طریق پرکردن فرم درخواست (بصورت پ.د.اف) و ارسال آن با پست و یا پرکردن یک درخواست الکترونیکی انجامپذیرد.
نامخانوادگی

تاری ختولد

نام

 £مرد  £زن  £غیره

نشانی
آدرسپس تالکترونیکی

نام مستعار


اطالعات از سوی دبیرخانه بصورت الکترونیکی ارسال م یگردد .اگر امکان دریافت پیام از طریق پس تالکترونیکی/ایمیل ندارید،
با دبیرخانه به شمارهتلفن ٠٨٥٤٥١٣٢٠٠ :الی  ١٤تماس بگیرید
تارنما

تلف نهم راه

تلفن مسکن/مح لکار

توجه! اگر مایل نیستید اطالعات مربوط به شما در فهرست منتشره سالیانه اتحادیه نویسندگان سوئد از اعضاء ق رار دادهشود ،از
شما درخواست م یشود که دور اطالعات موردنظر خط بکشید.
زبانهایی که من به آنها م ینویسم
زبانهایی که من به آنها مسلط هستم
به/زبان مقصد

مترجم ،زبان موردنظر را درج نمایید :زبان مبدا /از
آثار منتشره خودرا ذکر نمایید (م یتوانید با کما لمیل از فضای پشت صفحه نیز استفاده نمایید(
عنوان (ب رای مترجمان همچنین نام نویسنده ،عنوان اصلی و زبان ذکر شود(

شاخه ادبی

ناشر

سال

کارها یا پروژههای دردست انجام را با کمال میل م یتوانید شرحدهید .اگر ب رای درخواست عضویت دلیل ویژهای وجود داشت هباشد،
این موضوع هم در هنگام بررسی درخواست شما حائز اهمیت خواهد بود.
بخشی از اتحادیه را که مایل به عضویت در آن هستید ذکر کنید تا بتوانید از پیشنهادها و دعوت به نشس تهایی که از سوی بخش
شرا انتخاب نمایید:
موردنظر ارسال م یگردد بهرهمند شوید .م یتوانید یک و یا چند بخ 
 £بخش ادبی         £بخش کودک و نوجوان         £بخش نویسندگان کتب تخصصی         £بخش مترجمان
مکان و تاریخ

امضاء

ح قعضویت ١٧٠٠کرون برای سال  ٢٠١٥م یباشد .هزینه ورود  ٣٠٠کرون
اتحادیه نویسندگان سوئد (اس.اف.اف) ب رای آنکه بتواند به تعهدات خود در ب رابر شما عمل کند ،اطالعاتشخصی شما را در پایگاه
ت ازاطالعاتشخصی در سوئد (پ.او.ال) (مصوبه ،٢٠٤
دادههای خود ذخیره و مورد استفاده ق رار م یدهد و مطابق قانون محافظ 
سال )١٩٩٨موظف است که این موضوع را باطالع شما برساند .از طریق درخواست عضویت ،شما با ذخیره و مورد استفاده
ق راردادن  اطالعاتشخصی خود توسط اتحادیه نویسندگان سوئد در پایگاه دادههای این اتحادیه موافقت م ینمائید .ب رای دریافت
آگاه یهای بیشتر پی رامون تعهدات اتحادیه نویسندگان سوئد و پ.او.ال .به تارنمای زیر م راجعه نماییدwww.forfattarforbundet.se :
Post: Box 3157, 103 63 Stockholm • Besök: Författarnas Hus, Drottninggatan 88 B • Telefon: 08-545 132 00
sff@sff.info • www.forfattarforbundet.se

