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 اتفاقية اشتراك في برنامج الطالق اآلمن  

  

 اليوم .................التاريخ     /      /        

 

   :بين كل من جماعي ومجموعة دعم فيما يخص الطالق. وتحرر هذه االتفاقية الملزمة  تم االتفاق على اتفاقية كوتشنغ  

 CDC    ،Certified Divorce Coach – الكوتش :ندى جمال حريري مدربة طالق مرخصة من هيئة

 0504506954  :جوال nada@nadahariri.comبريد الكتروني:  ،  النضةحي  -جدة عنوانها:  –

  ة: /والعميل

   :عنوانها:                                  جوال:                              بريد الكتروني

لي  الطالق حدث أن يبقى  صعب ومؤلم.ً ولكنه  المفترض  ً هكذا  س من  الطالق هو شخص مدرب للتعامل مع المشاعر    دائما ، وكوتش 

المصاحبة لهذه المرحلة ويساعدك لتجد بداخلك اجابات عن أسئلة أثارتها هذه التجربة.. ال تفعل ذلك لوحدك فأنا هنا للمساعدة، الطريق  

   وأنت بحاجة إلى مرافق تثق به ليشاركك هذه الرحلة.  ً. وأحيانا وعر قليال متشعب

  

 :ويتطلب منا مايلي لنجاح هذه الشراكة  

 أنا ككوتش أعد بأني  

 العميل/ة  على مسبقة أحكام   أي أصدر  لن ✓

 ساعة من موعد اللقاء   24 قبل والجلسات اللقاءات  بمواعيد تذكير  لك أرسل ✓

   لك بالنسبة حساس أمر   أي في أخوض   أن قبل اإلذن وأطلب   تضعها التي الحدود  أحترم ✓

 منك ما بين الجلسات وأرد على كل رسائلك  ار اتصال سريع أو استفس  ألي متاح وقتي أن من  أتأكد ✓

    لقاءاتنا من الممكنة النتائج أفضل  لتحقق مساعدتك  أجل  من تعلمتها التي  التقنيات كل أستخدم  بأن  ألتزم ✓

 عمالء وخصوصية أي معلومات يتم  مشاركتها معي من قبل الظ على سرية أحاف ✓

 جيد  بشكل االنصات على قدرتي  على تؤثر  قد مشتتات أي  عن وابتعد جيدة مستمعة أكون ✓ 

 

 أعد أني    ة/أنا كعميل 

 ساعة.  48الماشرة قدر االمكان واالستماع للتسجيل الصوتي في حال الغياب خالل   الحرص على حضور لجلسات ✓

 التواجد مع فتح الكاميرات قدر المستطاع خالل االجتماع والحضور على الوقت   ✓

 حرص على قراءة الصفحات المطلوبة من الكتاب كل أسبوع وعمل التمارين الالزمة لكل أسبوع قبل موعد االجتماع. أ ✓

 أو من أحد أفراد المجموعة   منها ما بضيق شعرت حال في أزعجني  عما لها وأعبر  الكوتش مع  أتحدث ✓
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 نستعرضها التي والقصص   األحداث  قراءة  في الكوتش  ومع نفسي مع  صادق/ة أكون  أن  على أحرص ✓

 أنصت باحترام لكافة أفراد المجموعة وأقدر أهمية تواجد كل مشترك/ة من المشتركات   ✓ 

     

  :أقر أني ة  /كعميل 

اخصائي عالج نفسي وال مستشار نفسي وال حتى مستشار عالقات أسرية وأن الكوتشنغ مصمم  أتفهم أن الكوتش ليس معالج نفسي وال   -

 إلنجاز أهداف معينة و أنا أتحمل كامل المسؤولية عن سالمتي العقلية والنفسية.

ستشارة قانونية في  أتفهم أن الكوتش ليس مستشار قانوني وال يملك أن يقدم لي أي نصيحة قانونية وأتحمل مسؤولية حصولي على أي ا - 

 حال أحتجتها من شخص قانوني مرخص بمزاولة مهنة المحاماة.  

 ولن يقدم لي أي نصائح بخصوص كيفية تحسين وضعي المادي  أتفهم أن الكوتش ليس مستشاراً مالياً  - 

  

 طريقة تسديد الرسوم المفضلة  

  حوالة بنكية لحساب البنك األهلي

  لاير.1800دفعة واحدة بمجموع 

 2000  أقساط   3على أن ال تزيد الدفعات عن التقسيط بلاير 

 لاير.   1900 من المجموع لتصبح لاير 100في حال كنت تملك كتاب الطالق بسالم يتم خصم 

 سياسات الدفع :  

والرسوم المدفوعة غير مستردة اال في حال وجود ظرف طاريء أو ظرف صحي قاهر وفي  يتم تسديد الرسوم كاملة قبل بدء الجلسات، 

 هذه الحالة: 

 يتم أعادة نص المبلغ في حال تم االنسحاب خالل األسبوع األول أو الثاني   -

 رابع . % من المبلغ عند االنسحاب في االسبوع الثالث أو ال25يتم اعادة  -

 ال يتم استرداد أي جزء من المبلغ في حال االنسحاب بعد األسبوع الرابع.   -

 

 قبل اللقاء األول: أرجوا قراءة االتفاقية واكمال بياناتها والتوقيع عليها   

  

  :الكوتش: ندى حريري                                          العميل/ة

 التوقيع                                   التوقيع:         
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