به نام خدا

قوانین کارگاههای مادرو کودک

مادر عزیز ضمن تشکر از همراهی شما لطفا قبل از ثبت نام ،قوانین کارگاههای مادر و کودک را با دقت خوانده و سپس
اقدام به ثبت نام کارگاه مورد نظر فرمایید.

 لطفا در هنگام ثبت نام به عنوان ،روز و ساعت کارگاه انتخابی توجه نمایید .پس از ثبت نامنهایی امکان جابه جایی کالس وجود ندارد.
 تاریخ جلسات در جدول برنامه هر کارگاه نوشته شده است .لطفا به تاریخ شروع کارگاهها توجهفرمایید.
 پس از ثبت نام نهایی ،متخصصین کالس در واتس اپ با شما در ارتباط خواهند بود.قوانین ثبت نام

 آدرس و لوکیشن مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره شکوفای بهاران را میتوانید در سایتمشاهده نمایید.
 در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد کارگاهها میتوانید با شمارههای مرکز تماس حاصلفرمایید.
 خانواده هایی که دارای فرزندان دوقلو و سه قلو هستند و تمایل به ثبت نام همزمان فرزندانخود در کارگاه های یک ترم را دارند ،از تخفیف  20درصدی برخوردار خواهند شد.
 لطفا ده دقیقه قبل از شروع کارگاه در مجموعه حضور داشته باشید. استفاده از ماسک داخل فضای کارگاه الزامی است. برای شرکت در کارگاه ،کودک لباس راحت و مناسب داشته باشد و نیازی به آوردن وسیلهیخاصی نمی باشد.
 در روزهای برگزاری کارگاه مادر و کودک ،فضای مجموعه مختص مادران عزیز است و از پذیرشپدران بزرگوار معذوریم.

قوانین شرکت در کالس

 در صورتی که عالِئم سرما خوردگی در خود یا فرزندتان مالحظه فرمودید از حضور در کالسجدا خودداری فرمایید.
 از بههمراه داشتن هرگونه اسباببازی و وسایل جانبی (کیف،عینک و  )...داخل محیط کارگاهخودداری فرمایید و وسایل خود را در اتاق مجاور داخل کمد مخصوص قرار دهید.
 استفاده از تلفن همراه در کارگاه مادر و کودک ممنوع میباشد. هرگونه عکسبرداری و فیلمبرداری در کارگاه ممنوع میباشد. در صورتی که فرزند شما شیرخوار است از اتاق مجاور برای شیردهی به فرزند خود استفادهنمایید.

 از به همراه داشتن هر گونه مواد خوراکی داخل کارگاه خودداری فرمایید. کودکان برای انجام فعالیتها نیاز به تمرکز دارند .به همین جهت حفظ آرامش و نظم کالسباعث عملکرد بهتر آنان خواهد شد.
 جلسات مشاوره گروهی به صورت آنالین ،در فضای گوگل میت برگزار میگردد ( .شرکت درجلسات مشاوره گروهی نیازمند حساب کاربری جیمیل فعال میباشد).
قوانین مشاوره گروهیها

 تاریخ اعالم شده در جدول برای جلسات مشاوره گروهی تقریبی است .تاریخ دقیق آن از طریقواتس اپ اطالع رسانی خواهد شد.
 سواالت مربوط به فرآیند فرزندپروری شما در جلسات مشاوره گروهی پاسخ داده خواهد شد. گزارش نهایی از عملکرد هر کودک ،بر اساس مشاهدات متخصصین در طول ترم و فرمهایارزیابی خدمت شما عزیزان ارسال میگردد.
 -خواهشمندیم فرم های ارزیابی را یکبار قبل از شروع کارگاه و یکبار پس از جلسه پایانی با

قوانین گزارش نهایی

توجه به عملکرد کنونی فرزند خود تکمیل نمایید.
 مهلت تکمیل فرم های ارزیابی پس از جلسه پایانی به مدت یک هفته میباشد .در صورتیکهنسبت به تکمیل فرم ها در بازه زمانی مشخص شده اقدام نفرمایید از ارسال گزارش نهایی
معذوریم.
 -در صورت تعطیلی استان تهران به دلیل آلودگی هوا ،بیماری و  ، ...عدم برگزاری کالسهای

قوانین تعطیلی کالس

مادر و کودک توسط مدیریت تصمیمگیری و نتیجه ،خدمت شما عزیزان اعالم خواهد شد.
 در صورت تعطیلی ،روز و ساعت جلسه جایگزین پس از تأیید مدیریت ،خدمت شما عزیزاناطالع رسانی خواهد شد.
 -در صورتی که قادر به شرکت در جلسه یا جلساتی از کارگاه نباشید ،فعالیت های کارگاه از

قوانین غایبین

طریق پیام صوتی به شما اطالع رسانی خواهد شد.
 در صورت غیبت ،امکان شرکت در کارگاه جایگزین وجود ندارد. در صورتی که موفق به حضور در جلسه یا جلساتی از کارگاه نشدید ،از بازگشت وجه معذوریم.افرادی که تا یک هفته قبل از شروع کارگاهها ،از ثبت نام خود انصراف دهند هزینه کارگاه بهصورت کامل به ایشان عودت داده خواهد شد .افرادی که از یک هفته تا  72ساعت قبل از شروع

قوانین انصراف از کالس

کارگاه از ثبت نام خود انصراف دهند 40 ،درصد هزینه به ایشان عودت داده خواهد شد .در صورت
انصراف از ثبت نام پس از این زمان هزینهای عودت داده نخواهد شد.
 پس از شروع کارگاهها در صورت انصراف از شرکت در کارگاه ثبتنامی ( به دلیل ابتال بهبیماری ،مسافرت و  ) ...از بازگشت وجه و یا ذخیره برای ترم آینده معذوریم.
 در صورت داشتن هرگونه سوال و برای ارتباط با متخصصین کالس ،لطفا در بازه زمانی  9الی 17در واتس اپ ،پیام متنی بدهید تا متخصصین در فرصت مناسب به شما پاسخ دهند.

قوانین ارتباط با متخصصین

 برای اطالع از شماره تماس متخصصین کالس ،میتوانید با مرکز خدمات روانشناسی و مشاورهشکوفای بهاران تماس حاصل فرمایید.
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