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قرارداد تضمينی تدريس خصوصی آموزش زبان انگليسی و ديگر زبانها
 -1شهریه نصف دوره باید پرداخت شود.
-2زبان آموزان عزیز در طول  10جلسه فقط یک بار حق کنسل کردن دارند در غیر این صورت از تضمین آموزش خارج میشوند.
-3زبان آموز موظف است بر اساس برنامه ای که موسسه تعریف کرده است جلو برود و هرگز برنامه آموزشی را تغییر ندهد در غیر این صورت
موسسه هیچ تضینی برای ایشان قایل نیست
-4زبان آموزان تا  3جلسه فرصت دارند در صورت هر گونه نارضایتی ،استاد مربوطه را تغییر دهند.در غیر این صورت درطول ترم به دلیل افت
تحصیلی و علمی امکان پذیر نمیباشد مگر در شرایط خاص.
-5در صورت عدم کسب نمره مورد نظر  20درصد کل مبلغ جهت ایجاد انگیزه پرداخت خواهد شد ،اما این قرارداد از میان ترم قابلیت اجرا دارد بدلیل
اینکه تا میان ترم موسسه باید از پیشرفت علمی زبان آموز اطمینان حاصل کند تا ایشان را حمایت و ضمانت کند.
-6زبان آموزان به هیچ وجه حق تغییر زمان کالسها را ندارند ( بعد از قرارداد)
-7شاگردان میبایست تمامی تمرین ها  ،تست ها و کارهایی که اساتید محول میکنند را کامال موظف هستند انجام دهند در غیر این صورت با گزارش
اساتید از تضمین آموزش خارج میشوند
-8چنانچه به هر علتی در ترم آموزشی وقفه ایجاد شود که زبان آموز مدتی در کالس حضور پیدا نکند از تضمین آموزش خارج میشود.
-9تضمین آموزش در صورتی اجرا میشود که اساتید در وسط ترم با گرفتن امتحان میان ترم ،رضایت خود را از پیشرفت زبان آموز اعالم دارند و
مطمن هستند که زبان آموز به فکر پیشرفت و در حال پیشرفت است و اگر استادی از پیشرفت زبان آموز راضی نبود از تضمین آموزش خارج
میشود.
-10تضمین آموزش در آکادمی زبان آرین تضمین علمی و آموزشی است و تمرکز بر روی کیفیت آموزشی دارد چرا که این تضمین میتواند شاگرد را
به موفقیت برساند و چنانچه زبان آموز تمام مفاد قرارداد را رعایت نمود و به هدف مورد نظر نرسید ونمره قبولی دریافت نکرد  20درصد از مبلغ کل
را به عنوان ایجاد انگیزه به زبان آموزان پرداخت میکند.
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