***يالذیه محتشم قبل اص ثبت وام کًدک خًد وسبت
بٍ مطالعٍ کامل جذيل ضُشیٍ ي بخطىامٍ ریل جذيل
ضُشیٍ اقذام الصم سا معمًل فشمایىذ**

جذول شهریه انواع مهذهای کودک خصوصی شهری بهزیستی استان چهار محال وبختیاری در سال تحصیلی(98-99بٍ سیال )
صمان فعالیت
گشيٌ سىی
دسجٍ
بىذی مُذَا

چُاس ستاسٌ مشکض
استان

سٍ ستاسٌ مشکض
استان

دي ستاسٌ مشکض استان

یک ستاسٌ مشکض
استان

یک ستاسٌ مطشيط
مشکض استان

ویمٍ يقت تا ساعت 12/30
ضیشخًاس ( 6ماٍَ تا 2
سال)

وًپا ()2-3

تمام يقت(7/30تا15/30

وًبايٌ ي پیص دبستاوی

ضیشخًاس ( 6ماٍَ تا 2
سال)

وًپا

()2-3

وًبايٌ ي پیص دبستاوی

2/489/200

2/222/500

1/920/240

3/040/380

2/613/660

2/222/500

2/311/400

2/063/750

1/783/080

2/823/210

2/426/970

2/063/750

2/133/600

1/905/000

1/645/920

2/606/040

2/240/280

1/905/000

1/955/800

1/746/250

1/508/760

2/388/870

2/053/590

1/746/250

1/778/000

1/587/500

1/371/600

2/171/700

1/866/900

1/587/500

جذول شهریه انواع مهذهای کودک خصوصی شهری بهزیستی استان چهار محال وبختیاری در سال تحصیلی(98-99بٍ سیال )
صمان فعالیت
گشيٌ سىی
دسجٍ

ویمٍ يقت تا ساعت 12/30
ضیشخًاس ( 6ماٍَ تا
 2سال)

بىذی مُذَا

وًپا ()2-3

وًبايٌ ي پیص دبستاوی

تمام يقت(7/30تا15/30
ضیشخًاس ( 6ماٍَ تا
 2سال)

وًپا ()2-3

وًبايٌ ي پیص دبستاوی

چُاس ستاسٌ ضُشستاوُا ي
ضُش َای تابعٍ مشکض

2/186/940

2/026/920

1/617/980

2/649/220

2/453/640

1/955/800

استان
سٍ ستاسٌ ضُشستاوُا ي ضُش
َای تابعٍ مشکض استان

دي ستاسٌ ضُشستاوُا ي ضُش
َای تابعٍ مشکض استان

1/502/410

2/459/990

2/278/380

1/816/100

2/030/730

1/882/140

1/386/840 1/737/360 1/874/520

2/270/760

2/103/120

1/676/400

یک ستاسٌ ضُشستاوُا ي
ضُش َای تابعٍ مشکض

1/718/310

1/592/580

1/271/270

2/081/530

1/927/860

1/536/700

استان
یک ستاسٌ مطشيط
ضُشستاوُا ي ضُش َای
تابعٍ مشکض استان

1/562/100

1/447/800

1/155/700

1/892/000

1/752/600

1/397/000

وکات اجشایی مُذ َای کًدک خصًصی ضُشی بش اساس بخطىامٍ َای کطًسی
ٔ ذیش ٟٔذ وٛدن ٔٛظف است  ٓٞجذ َٚضٟشی٘ ٓٞٚ ٝىبت اجشایی ریُ جذ َٚسا دس ثشي

 A3یب دس ثٙشی ث ٝاثعبد  40دس 40دسٔحّی

٘صت ٕ٘ٛد ٜو ٝدس ٔعشض دیذ ٔشاجعبٖ ثبضذ .
ٔ ذیش ٟٔذ وٛدن ٔٛظف است دس ٍٙٞبْ ثجت ٘بْ ٘سجت ث ٝا٘عمبد لشاسداد دسیبفت خذٔبت سضذ  ٚتىبُٔ  ٕٝٞجب٘ج ٝوٛدن ٔغبثك ثب فشْ
اسسبِی اص ثٟضیستی ثیٗ ٟٔذ وٛدن ٚ ٚاِذیٗ عی د٘ ٚسخ ٝالذاْ و ٝیه ٘سخ ٝاص آٖ تحٛیُ خب٘ٛاد ٚ ٜیه ٘سخ ٝدس پش٘ٚذ ٜثجت ٘بْ
وٛدن دسج ٌشدد ( لشاسداد ٔی ثبیست ثصٛست دلیك تىٕیُ  ٚدس پبیبٖ آٖ  ٓٞتٛسظ ٚاِذیٗ أضبء  ٓٞ ٚتٛسظ ٔسئ َٛفٙی أضب ٟٔ ٚش
ٌشدد ).
 ضٟشیٞ ٝبی اعالْ ضذ ٜثذ ٖٚاحتسبة ٞضی ٝٙصجحب٘ٔ، ٝیبٖ ٚعذ٘ ٚ ٜبٞبس ٔی ثبضذ ٟٔ ٚذ وٛدن تٟٙب ٔجبص ث ٝاعالْ ثش٘بٔٔ ٝیبٖ ٚعذٜ
غزایی ٔٛسد تبییذ ٔشوض ثٟذاضت جٟت یىسبٖ سبصی ثش٘بٔ ٝثٚ ٝاِذیٗ ٔی ثبضذ  ٚاجبص ٜاخز ٞضی ٝٙثبثت ایٗ ٔٛضٛع سا ٘ذاسد .


تُیٍ ي تامیه لًاصم بُذاضتی مصشفی (وظیش صابًن مایع ،دستمال کاغزی ي)...بش عُذٌ مُذ کًدک می باضذ ي َیچ مُذ کًدکی اجاصٌ
وذاسد وسبت بٍ اخز ایه يسایل یا َضیىٍ آوُا اص يالذیه اقذام کىذ .

 تٟیِٛ ٝاصْ اِتحشیش ثش عٟذٚ ٜاِذیٗ ٔی ثبضذ أب دس صٛست سضبیت ٚاِذیٗ ٟٔذ ٞبی وٛدن ٔیتٛا٘ٙذ ثب اخز ٞضی ٝٙاص ٚاِذیٗ ٘سجت ث ٝتٟیٝ
ِٛاصْ اِتحشیش ٔٛسد ٘یبص الذاْ  ٚدس لجبَ آٖ فبوتٛس خشیذ اسائٕ٘ ٝبیٙذ .
ٞ ش ٟٔذ وٛدن تٕبْ ٚلت ( ٟٔذ وٛدوی و ٝاص سبعت ِ 7/30غبیت  15/30فعبِیت ٕ٘بیذ )ٔیتٛا٘ذ ثب ثىبس ٌیشی ٔشثیبٖ داسای ٟٔبست  ٚوبست
ٔشثیٍشی ث ٝجض فعبِیت فًق بشوامٍ آمًصش قشآن ث٘ ٝسجت ستجٟٔ ( ٝذ ٞبی وٛدن یه ستبس ٜیه فعبِیت ٟٔ ،ذ ٞبی وٛدن د ٚستبسٜ

د ٚفعبِیت ٟٔ ٚذ ٞبی وٛدن س ٝستبس ٜس ٝفعبِیت ٟٔٚذ ٞبی وٛدن چٟبس ستبس ٜچٟبس فعبِیت ) دس لبِت ٙٞشی یب ٚسصضی سا دس لبِت
ٔحٛسٞبی صیش اجشا ٕ٘بیذ ث٘ ٝحٛی و ٝخّّی دس أش آٔٛصش سٚتیٗ ٟٔذ ایجبد ٍ٘شدد :
 اِف )فعبِیتٟبی ٚسصضی ( ٔٙبست سٗ وٛدوبٖ صیش سٗ دثستبٖ)
 ة) فعبِیتٟبی ٙٞشی ،آٔٛصضی( ٕ٘بیص خالق ،سفبٍِشی ،سثبتیه  ٚآی ٔت  ،صثبٖ " فشیض ثی " )
 فعبِیتٟبی فٛق ثش٘بٔٔ ٝی ثبیست دس ساستبی سضذ ٚتىبُٔ ٙٔ ٚغجك ثش فش ًٙٞاسالٔی  ٚایشا٘ی ثبضذ .
 اجشای ثیص اص یه فعبِیت فٛق ثش٘بٔ ٝدس ٞش سٚص ٕٔٛٙع است .
 فعبِیت فٛق ثش٘بٔ ٝاِضأب ٔی ثبیست ثعذ اص سبعت آٔٛصضی ٔصٛة ٟٔذ وٛدن (اص سبعت  11ث ٝثعذ ) صشفب جٟت وٛدوبٖ ٘ٛپب ٛ٘ ٚثبٜٚ
ثشٌضاس ٌشدد .
 ضشوت وٛدوبٖ دس فعبِیت فٛق ثش٘بٔ ٝوبٔال " اختیبسی ثٛد ٚ ٜثبیذ ثب سضبیت وتجی ٚاِذیٗ ثبضذ ٚضٟشیٞ ٝش فعبِیت حذاوثش

 13دسصذ

ضٟشیٟ٘ ٝبیی ٞش ٟٔذ وٛدن ثبضذ (  13دس صذ ضٟشیٕٞ ٝبٖ ٔمغع  ٚصٔبٖ ٍٟ٘ذاسی وٛدن )  ٚضٟشی ٝایٗ والسٟب ٔی ثبیست دس
فیطٟبی جذاٌب٘ ٝاص ٚاِذیٗ اخز ٌشدد .
 ضٟشی ٝوالسٟبی فٛق ثش٘بٔ ٝثبیذ دس تبثّ ٛاعال٘بت ٟٔذ ٘صت ٌشدد.
ٟٔ ذ وٛدن ٔٛظف است ثشای آٖ دست ٝاص وٛدوب٘ی و ٝثٞ ٝش دِیّی اص والسٟبی فٛق ثش٘بٔ ٝاستفبدٕ٘ ٜی وٙٙذ ثش٘بٔ ٝجبسی  ٚتعشیف ضذٜ
ثشٌضاس ٕ٘بیذ .


با تًجٍ بٍ ایىکٍ مُذ کًدک تمام يقت ملضم بٍ وگُذاسی کًدک بیص اص ساعات تعییه ضذٌ ومی باضذ لزا ضُشیٍ َش ساعت اضافٍ فعالیت مُذ بایذ با تًافق

يالذیه ي دسج دقیق دس قشاسداد فی مابیه يالذیه يمُذ اخز گشدد .
 وّی ٝحسبثٟبی ٔبِی ٟٔذ وٛدن ٔی ثبیست دس دفبتش سسٕی ٔبِی ثجت ٚفیص ٞبی پشداخت ضٟشی ٝدس پش٘ٚذٞ ٜبی وٛدوبٖ ٍٟ٘ذاسی
ٌشدد .

ٞ ضی ٝٙسشٚیس  ٚایبة  ٚرٞبة وٛدوبٖ ثب تٛافمی و ٝثیٗ ٟٔذ وٛدن ٚ ٚاِذیٗ صٛست ٔی ٌیشد ثغٛس جذاٌب٘ ٚ ٝثشاسبس ٘شخ تبوسیشا٘ی
اخز خٛاٞذ ضذ  ،ثذیٟی است ٟٔذ وٛدن تٟٙب ٔجبص ث ٝاستفبد ٜاص سشٚیس ٞبی داسای ٔجٛص  ٚسا٘ٙذٌبٖ داسای صالحیت ٔ ٚتعٟذ  ٚثب
سعبیت تعشفٞ ٝبی ٔعٕ َٛاستفبدٕ٘ ٜبیذ و ٝضٟشیٞ ٝبی دسیبفتی جٟت ایبة ٚرٞبة ٘یض ثبیذ دس فیطٟبی جذاٌب٘ٔٚ ٝطخص ثبضذ  ٚایٗ
ٔٛسد ثبیذ تٛسظ ٟٔذ وٛدن ثٚ ٝاِذیٗ اعالْ ٌشدد .
 ثشٌضاسی اسدٞ ٚبی ثش ٖٚضٟشستب٘ی  ٚثش ٖٚاستب٘ی ٘یض دس ٟٔذ ٞبی وٛدن ٕٔٛٙع است .
ٟٔ ذ ٞبی وٛدن ٔجبص٘ذ ضٟشی ٝسبِیب٘ ٝسا ثصٛست ٔبٞیب٘، ٝفصّی  ٚیب ثب تٛافك ٚاِذیٗ ث٘ ٝح ٜٛدیٍشی دسیبفت ٕ٘بیٙذ أب دس صٛست
ا٘صشاف وٛدن اص دسیبفت خذٔبت ٟٔ،ذ وٛدن ٔجبص ث ٝدسیبفت ضٟشی ٝآٖ ٔب ٜث ٝصٛست وبُٔ ٔیجبضذ ٚضٟشیٔ ٝبٟٞبیی و ٝوٛدن اصال دس
ٟٔذ حضٛس ٘ذاضتٔ ٝی ثبیست ٔستشد ٌشدد .
 دس صٛست جبثجبیی سبختٕبٖ ٟٔذ وٛدن تب صٔبٖ ا٘جبْ دسج ٝثٙذی  ٚاعالْ آٖ اص سٛی ثٟضیستی ٟٔذ وٛدن ٔجبصاست تٟٙب ثٔ ٝذت سٝ
ٔب٘ ٜسجت ث ٝاخز ضٟشی ٝدسج ٝلجّی الذاْ ٕ٘بیذ أب دس صٛستی ؤٟ ٝذ وٛدن دس ایٗ ٔذت اعالْ آٔبدٌی جٟت دسج ٝثٙذی ٔجذد ٕ٘ٙبیذ
ضٟشستبٖ ٔجبص ث ٝوسش ستجٟٔ ٝذ ثٛدٟٔ ٚ ٜذ ثبیذ ضٟشی ٝیه ستبسٔ ٜطشٚط سا دسیبفت ٕ٘بیذ .
ٟٔ ذ وٛدن ٔٛظف است لجُ اص ثشٌضاسی ٞش جطٙی عی جّس ٝا٘جٕٗ اِٚیب ٔ ٚشثیبٖ ٕٞبٍٙٞی الصْ سا ثب اِٚیبء دس صٔی٘ ٝٙح ٜٛثشٌضاسی

–

پزیشایی – خشیذ ٞذایب – تٟی ٝعىس ٚفیّٕجشداسی اص وٛدوبٖ ث ٝعُٕ آٚسد ...
 ایٗ ثخطٙبٔٔ ٝیجبیست ریُ جذ َٚضٟشی٘ ٝصت  ٚدس ٔعشض دیذ اِٚیب لشاس ٌیشد .


ساماوٍ پیامکی دفتش امًس کًدکان يوًجًاوان بٍ ضماسٌ  3000012333پاسخگًی َش گًوٍ ضکایت می باضذ کٍ الصم است دس بشگٍ َای

 A3دس معشض

دیذ ايلیا وصب گشدد .

***دس صٛست ٔطبٞذٞ ٜشٌ ٝ٘ٛتخّف ثب ضٕبس ٜتّفٗ  32223232اداس ٜوُ ثٟضیستی استبٖ یب اداسات ثٟضیستی ضٟشستبٖ ٔشثٛعٝ
تٕبس حبصُ ٕ٘بئیذ****

