
 گلها کودك مهد پذیرش نامه آیین

 (ره) ایروانی یوسف میرزا اهلل آیت مدرسه

  .باشد می:31 7: الی 03:7 از کودك مهد کارکار ساعت. 1

 خدمات از استفاده جهت افراد از یک هر و باشد می مدرسه کادر و طالب کودکان ویژه کودك مهد خدمات. 2

 .نمایند مطالعه و یافتدر را نامه آیین مربوطه واحد از بایستی مهد

ماه 6کودك، مهد در کودکان. باشد می تمام سال 5تا ماه6 سن از کودکان و نوزادان جهت کودك مهد خدمات. :

 الزم همکاري خود کودك مربیان با لطفا. میشوند تقسیمسال  5تا  5.:سال، 5.:تا 2سال، 2تا  1سال)نوزادان(،1تا

 .باشید داشته

باشد)براي فوق برنامه هاي روزهاي پنج شنبه  می مدرسه رسمی تعطیالت و تقویم تابع مهدکودك تعطیالت. 4

 هماهنگی هاي الزم اانجام میگیرد(.

موارد  در جز مادران حضور به نیازي ، مهدکودك با او سازگاري و محیط با کودك آشنایی ضرورت به توجه با. 5

 .یدنمای خودداري جدا کودك مهد سالن در تجمع از و نیست خاص

 بیمار کودك پذیرش از مهد بیماري، شیوع از پیشگیري جهت ،(بیماري نوع هر) کودك بودن بیمار صورت در. 6

 میباشد ممنوع کودك مهد به دارو آوردن.  است معذور کامل تا بهبودي

دکودك مه سال، از زمان هر در مهد؛ محیط با کودك ناسازگاري یا و کودکان از بعضی شدید ناآرامی صورت در. 0

 . است معذور وي پذیرش همکاري مبنی بر پذیرش وي ادامه از کودك، خود حال رعایت جهت

روز هاي شنبه،روزبا عنوان روز بهداشت و نظافت معرفی شده ومربیان مهد ملزم به کنترل نظافت کودکان .8

 و تمییز لباس پوشیدن د.هستندلطفا در رابطه با کوتاهی ناخن وتمیزي موي سر و...همکاري الزم را داشته باشی

 .باشند پوشیده جوراب ساده با لباس بایستی کودکان سایر. باشد می الزامی باال به سال 1 کودکان براي اتوکرده

کودك  پذیرفتن از که است مجاز مهدتذکر( بار 1 حداکثر با)مهد انضباطی قوانین رعایت عدم صورت در.  9

 .نماید خودداري

 وامنیتی،ممنوع است ایمنی مسایل جهت مهدکودك در ،انگشتر گوشواره،گردنبندمانند زینتی وسایل از استفاده.  17

 .داشت نخواهد مسئولیتی گونه هیچ ،مهد شده یاد وسایل شدن وگم استفاده صورت ودر



با ارائه کارت شناسایی و (کودك مهد از خروج هنگام در ) دیگر فرد به کودك تحویل ،لزوم صورت در.  11

 خواهد بود  در غیر این صورت کودك دلبند شما به کسی تحویل داده نمی شود.با مادرامکان پذیر هماهنگی

 مهد مسئول بهباید  مشتريرسید و گردد می دریافت خوان کارت دستگاه طریق از المقدورحتی  شهریه هزینه.  12

       ارائه شود.

 محاصبه روزانه بصورت روز 5 از کمتر حضور صورت در. میشود محاسبه ماهیانه بصورت مهدکودك شهریه. :1 

از یک خانواده  بچه هر ازاي به شهریه هزینه. گردد می دریافت کامل صورت به ماه هر ابتداي در شهریه می گردد

 .باشد می تومان 177.777از یک خانواده  بچه دو ازاي به و تومان 67.777 مبلغ

 یا و شدن له و ی،خراب شدن آلوده از تا شود داده قرار ومحکم اردرد ظرف در بایستی کودك ومیوه تغذیه.  14

 .شود جلوگیري وسایل دیگر کثیف شدن

نمایید  عمل شود می داده تحویل که لیستی وطبق نموده همکاري کودك مهد با مشترك تغذیه خصوص در.  15

 باشید به کرده تهیه برایشان ماش وهرآنچه دارند بسیاري توجه کنند، می مصرف دیگران آنچه به کودکان که چرا

 توت فرنگی، گیالس، آلوچه، انار،) نوبرانه میوه گونه هر آوردن از.نیست جالب دوستانشان برایشان خوراکی اندازه

 .نمایید خودداري جدا...  و پیتزا اسنک، کباب، مانند غذاهایی یا و(..و طالبی

فرمایید  اعالم مهد به ،سریعا شده تعویض دیگري کودك سیلهو با ویا مانده جا مهد در کودك از اي وسیله اگر. 16

 در غیر این صورت مهد هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نمیگیرد. پیگیري شود تا

 موارد اضطراري در مادر حضور به نیاز یا و کودك قراري بی صورت در ، کودك مهد قوانین بنابر اینکه به نظر. 10

 .باشید مهد تماسهاي پیگیر لطفا شود، می گرفته تماس وي با

 .دهید اطالع مهدکودك به وقت دراسرع را خود کودکان غیبت. 18

خودداري  مهد درب جلوي کودك کردن رها از و دهید تحویل کودك مهد مسئول به ورود هنگام را فرزندتان.19 

 فرمائید .

حداکثر  صورت این رغیرد بگیرید، تحویل کودك مهد از را وي شخصی وسایل کودك ترخیص صورت در.  27

 همچنین.مسئولیتی ندارد گونه هیچ وسایل قبال در مهد بعد به تاریخ آن واز شود می نگهداري ماه یک تا وسایل

 .ندارد مسئولیتی است نشده توصیه که بازیهایی اسباب از حفاظت در مهد



 

به آنها نسبت  و نموده مطالعه را فوق موارد ................   تمامیاینجانب ......................................... ولی............... 
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