
 

  به نام خدا  

 مادرو کودک  یها ارگاه ک قوانین

 

را با دقت خوانده و سپس  های مادر و کودک  کارگاهقوانین  لطفا قبل از ثبت نام،    ضمن تشکر از همراهی شما   عزیز مادر  

 اقدام به ثبت نام کارگاه مورد نظر فرمایید.

 

نمایید  - توجه  انتخابی  کارگاه  و ساعت  روز  عنوان،  به  نام  ثبت  هنگام  در  از    .لطفا  نام پس  ثبت 

 نهایی امکان جابه جایی کالس وجود ندارد.

توجه   هاکارگاه لطفا به تاریخ شروع    . شده استنوشته    ارگاه ک  هر  جدول برنامهجلسات در  تاریخ    -

 فرمایید.

 با شما در ارتباط خواهند بود. در واتس اپ کالس ینمتخصص ،پس از ثبت نام نهایی -

را می  یشناسی و مشاوره شکوفاروان  خدمات  آدرس و لوکیشن مرکز   - توانید در سایت  بهاران 

 مشاهده نمایید.

تماس حاصل    مرکزهای  با شماره  توانیدها میدر مورد کارگاه  در صورت داشتن هر گونه سوال  -

 فرمایید. 

 انخانواده هایی که دارای فرزندان دوقلو و سه قلو هستند و تمایل به ثبت نام همزمان فرزند  -

 خواهند شد. درصدی برخوردار  20از تخفیف دارند،  را خود  در کارگاه های یک ترم  

 قوانین ثبت نام 

 در مجموعه حضور داشته باشید. ارگاهده دقیقه قبل از شروع کلطفا  -

 الزامی است.  ارگاه ک فضای ماسک داخلاستفاده از  -

باشد  لباس راحت و مناسب    شرکت در کارگاه، کودکبرای    - به آوردن  و  داشته  ی  وسیلهنیازی 

  خاصی نمی باشد.

  ش است و از پذیر مادران عزیز تصمخ مجموعهفضای در روزهای برگزاری کارگاه مادر و کودک،  -

 معذوریم. بزرگوارپدران 

کالس   در  از حضور  دمالحظه فرمودی  تاندر صورتی که عالِئم سرما خوردگی در خود یا فرزند  - 

 ایید.فرمخودداری جدا 

به  - ...()کیف،  و وسایل جانبی  بازیاسبابهمراه داشتن هرگونه  از    محیط کارگاه   اخلد  عینک و 

 . قرار دهید مخصوص و وسایل خود را در اتاق مجاور داخل کمد  خودداری فرمایید

 باشد.ممنوع می ارگاه مادر و کودک ک درهمراه   تلفن استفاده از  -

 باشد.ممنوع می ارگاهک در هرگونه عکسبرداری و فیلمبرداری  -

استفاده  در صورتی  - فرزند خود  به  برای شیردهی  اتاق مجاور  از  است  فرزند شما شیرخوار  که 

 نمایید. 

 قوانین شرکت در کالس 



 خودداری فرمایید. ارگاهداخل ک   از به همراه داشتن هر گونه مواد خوراکی -

فعالیت  - انجام  برای  دارندها  کودکان  تمرکز  به  همین جهت    .نیاز  نظم کالس   آرامشحفظ  به  و 

 عث عملکرد بهتر آنان خواهد شد.اب

گروهی    - برگزار میجلسات مشاوره  میت  گوگل  فضای  در  آنالین،  در  به صورت  ) شرکت  گردد. 

 باشد.(میل فعال میجلسات مشاوره گروهی نیازمند حساب کاربری جی

تقریبی است. تاریخ دقیق آن از طریق   جلسات مشاوره گروهی اعالم شده در جدول برای  تاریخ -

   خواهد شد.اطالع رسانی  واتس اپ

 فرزندپروری شما در جلسات مشاوره گروهی پاسخ داده خواهد شد. مربوط به فرآیند  سواالت  -

 هاقوانین مشاوره گروهی

عملکرد    - از  نهایی  کودک،گزارش  اساس    هر  متخصصبر  ترم  نیمشاهدات  فرم  در طول  های  و 

 گردد. ارزیابی خدمت شما عزیزان ارسال می

با    ه پایانیاز جلس  پسبار  و یک  ارگاهبار قبل از شروع کخواهشمندیم فرم های ارزیابی را یک  -

 نمایید.  تکمیل خود فرزندکنونی  توجه به عملکرد

به مدت یک هفته میفرم  تکمیلمهلت    - پایانی  از جلسه  ارزیابی پس  که  باشد. در صورتیهای 

به   نهایی  فرم  تکمیلنسبت  گزارش  ارسال  از  نفرمایید  اقدام  شده  مشخص  زمانی  بازه  در  ها 

 معذوریم.

 قوانین گزارش نهایی 

تعطی  - آلودگی  لیدر صورت  دلیل  به  تهران  و  ،هوا  استان  برگزاری،    ...  بیماری  های  کالس  عدم 

 خدمت شما عزیزان اعالم خواهد شد. نتیجه،  وگیری مادر و کودک توسط مدیریت تصمیم

و ساعت جلسه جایگزین    - روز  تعطیلی،  ازدر صورت  عزیزان    خدمتمدیریت،    تأیید  پس  شما 

 اطالع رسانی خواهد شد.

 تعطیلی کالس قوانین 

که    - صورتی  نباشیددر  کارگاه  از  جلساتی  یا  جلسه  در  شرکت  به  ک  ،قادر  های  از    ارگاهفعالیت 

 . خواهد شد رسانیاطالع شما به  م صوتییاپ طریق

 جایگزین وجود ندارد.  ارگاهامکان شرکت در کدر صورت غیبت،   -

 وجه معذوریم.  بازگشتاز  نشدید، از کارگاه  جلسه یا جلساتیدر  حضورموفق به در صورتی که  -

 قوانین غایبین

به  از شروع کارگاه   تا یک هفته قبلافرادی که  - انصراف دهند هزینه کارگاه  نام خود  ها، از ثبت 

  از شروع   قبلساعت    72از یک هفته تا  افرادی که    .صورت کامل به ایشان عودت داده خواهد شد

. در صورت  درصد هزینه به ایشان عودت داده خواهد شد 40کارگاه از ثبت نام خود انصراف دهند، 

 ای عودت داده نخواهد شد. انصراف از ثبت نام پس از این زمان هزینه

کپس    - شروع  ک  هاارگاهاز  در  شرکت  از  انصراف  صورت  به    نامیثبت  ارگاهدر  ابتال  دلیل  به   (

 معذوریم. آیندهوجه و یا ذخیره برای ترم   بازگشتو ... ( از  مسافرتبیماری، 

 قوانین انصراف از کالس 

  17الی    9لطفا در بازه زمانی    ،ن کالسیارتباط با متخصصبرای  هرگونه سوال و    داشتن  در صورت  -

 . دهندرصت مناسب به شما پاسخ فدر  صصین خمتتا  دهیدب ام متنیپیدر واتس اپ، 

شناسی و مشاوره  خدمات روانتوانید با مرکز  می  ،ن کالسیمتخصص  تماسبرای اطالع از شماره    -

 .حاصل فرمایید شکوفای بهاران تماس

 02144870210 -09021861810 :تماس هایشماره 

 نیقوانین ارتباط با متخصص 

 


