بسمه تعالی

مقررات آموزشی
شرایط سنی ثبت نام
واحد خردسالنا kids
 -1برای ثبت نام در دوره کودک متقاضی می بایست  5سال تمام باشد.
 -2پذیرش زبان آموزان 4ساله فقط با نظر کارشناس وپس از تست امکان پذیر است.
 -3حداکثر سن برای زبان آموزانی که هیچگونه اطلعاات زبانی ندارند  7سال می باشد.
 -4در بقیه موارد پس از ازمون تعیین سطح در صورت تناسب سن زبان آموز با سطوح تعریف شده آموزشگاه ثبت نام صورت می پذیرد

واحد کودکانا سنین دبستانا children
 -1حداقل سن برای ثبت نام در این دوره  8سال می باشد.
 -2متقاضیان بین  8تا  11سال می توانند در دوره های کودکان ثبت نام نمایند.

واحد نوجوانانا وجوانانا young adults
حداقل سن برای ثبت نام در این دوره  12سال می باشد.
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مقررات پوشش در آموزشگاه
 -1زبان آموزان می بایست با لباس های مناسب و در شان کلس در آموزشگاه حضور یابند.
 -2دخترخانم ها  8-5سال می بایست با بلوز آستین دار و شلوار در آموزشگاه حضور یابند.
 -3دختر خانم های بزرگتر از  8سال موظف به استفاده از فرم مدرسه )مانتو شلوار همراه با مقنعه( می باشند.
 -4در صورت مشاهده موارد غیر متعارف از حضور زبان آموز در کلس جلوگیری می گردد.

ثبت نام
 -1حد نصاب تشکیل هر کلس حداقل  5نفرمی باشد.
 -2حد اکثر ظرفیت هر کلس حداکثر  10نفر می باشد.
- 2آموزشگاه تعهدی نسبت به ثبت نام زبان آموزان بعد از زمان اعالم شده ندارد.
 -4زبان آموزان مبلغ شهریه را بایستی قبل از شروع ترم به دفتر آموزشگاه پرداخت نمایند).لزم به ذکر است عادم پرداخت شما در موعاد مقرر به منزله
انصراف می باشد(
 - 5در صورتی که یک کلس به  12نفر برسد در صور ت امکان در همان زمان کلس به دو قسمت تقسیم می گردد و در صورت عادم امکان تشکیل کلس
در ان ساعات با نظر اولیاء بهترین زمان ممکنه برای تشکیل کلس گروه دوم انتخاب می گردد.

تخفیفات
-1اولیاء محترمی که دو فرزند یا بیشتر به صورت همزمان در آموزشگاه ثبت نام می نمایند از  %15تخفیف برخوردار می گردند.
 -2دانش آموزان ممتاز مدارش از تخفیف  %10برخوردار می شوند

موارد انظباطی
-1زبان آموزانی که در محیط آموزشگاه موارد انضباطی داشته باشند به تناسب تخلف مؤاخذه می شوند.
-2استفاده از الفاظ نامناسب با محیط آموزشگاه ناسزا و توهین وغیره ...اکیدا ممنوع می باشد.
-3به همراه داشتن تصاویریا فیلم های نامناسب یا تبادل رایانه ای اکیدا ممنوع می باشد.
-4هر گونه دعاوا و درگیری با زبان آموزان دیگر اکیدا ممنوع می باشد.

محل امضای متقاضی  /تاریخ

محل امضای ولی  /تاریخ

بسمه تعالی
فرم ثبت نام آموزشگاه زبانا های خارجی

شیرین

)موضوع ماده  32آیین نامه آموزشگاه های علمی آزاد و تبصره ذیل آنا (
اینجانب  ..................................فرزند  ..................متولد سال ...................شماره شناسنامه ...........................صادره از ...................
دارای شششغل  .......................بششا اطلع کامششل از مقششررات مربششوط  ،مبلششغ شششهریه  ، ..................................درصششد تخفیششف  ،......................مبلششغ
پرداختی شهریه پس از کسر تخفیف  ................................در خواست ثبت نام در کلسا  /دوره  ...............................را دارم ،
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ثبت نام اینجانب اقدام نمایند.
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مدارک لزم جهت ثبت نام  :دو قطعه عکس ویک کپی شناسنامه را قبل شروع کلسا ارائه دهید
چنانچه داوطلب پس از ثبت نام و قبل از شروع ترم منصرف گرد ،آموزشگاه باید %10شهریه دریافتی را کسر ومابقی آنا را به داوطلب مسترد نماید.
متقاضیانی که پس از شروع ترم و حضور در کلسا از جلسه دوم منصرف شوند  ،مووسسه موظف است  %20شهریه دریافتی را کسر ومشششابقی آنا را
به داوطلب مسترد نماید .
متقاضیانی که پس از جلسه دوم از حضور در کلسا منصرف شوند،استرداد شهریه از طرف مووسسه لزومی ندارد.
رعایت حجاب برای خوهرانا وپوشیدنا مقنعه ومانتو الزامی است .
ثبت نام زبانا آموزانا کمتر از شانزده سال با حضور ولی یا سرپرست و پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارائه سایر مدارک توسط آنها انجام می شود.
غیبت غیر موجه بیش از سه جلسه موجب محرومیت از امتحانا پایانا ترم می شود.
تآخیر غیر موجه بیش از سه جلسه موجب کسر  5نمره ازامتحانا پایانا ترم می شود.
دیر آمدنا یا زود رفتن از کلسا منوط به هماهنگی با مسئول مربوطه آموزشگاه می باشد.
زبانا آموزانا به هیچ عنوانا بعد از ورود به آموزشگاه برای خرید ویا سایر کارها حق خروج از آموزشگاه را ندارند.
زبانا آموزانی که بدونا دلیل موجه  ،در ساعت مقررآزمونا حضور نداشته باشند ،می بایست مبلغ 5000تومانا جهت برگششزاری آزمششونا مجششدد پرداخششت
نمایند.
زبانا آموزانی که در کلسا صحبت های بی مورد کرده  ،اخلل و بی نظمی ایجاد کنند،و به طور کلی نظم کلسا را به هم بزنند ،ابتدا از والششدین تقاضششا
می شود پاسخگو باشند وسپس عذر آنها خواسته می شود .
زبانا آموزانا می بایست پس از ورود به کلسا  ،تلفن همراه خود را خاموش نمایند  ،در غیر این صورت تلفن همششراه آنششانا توسششط مششدرسا گرفتششه مششی
شود.
تمام موارد انضباطی توسط مدیریت پیگیری می شود.
قبل از شروع کلسا کتاب ها و سی دی مورد نیاز را از دفتر آموزشگاه را تهیه نمایید.
کتب آموزشی به هیچ عنوانا مرجوع نمی گردد.
جلسه اول رسید پرداخت شهریه خود را به همراه داشته باشید .
ضمنآ تعهد می نمایم که مقررات آموزشگاه را در همه حال رعایت نموده وبرخلف آنا اقدامی ننمایم.
محل امضای متقاضی  /تاریخ

نشانی منزل ............................................................................................ :تلشفن منزل ......................................
تلفن همراه مادر:

 ......................شغل مادر..................... :

نشانی وتلشفن محل کار مادر............................................... :

.....................

نشانی وتلشفن محل کار پدر................................................. :

تلفن همراه پدر  ........................ :شغل پدر:

اینجانب ............................ولی زبانا آموز  ........................ضمن تآیشیشد مشخصات فوق و پذیرش موارد فوق متعهد می شوم که نامبرده
مقررات مربوط به آموزشگاه را رعایت نماید.
محل امضای ولی  /تاریخ
آدرسا  :جاده فردیس  ،شهرک  17شهریور،خیابانا هفتم شرقی  ،پلک  23تلفن 36617992 :

 -همراه 09125657125 :

