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 Divorce Coaching Agreement   اتفاقية كوتشنغ

  

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

 

   :بين كل من 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

  

 :ويتطلب منا مايلي لنجاح هذه الشراكة  

 أنا ككوتش أعد بأني  

 العميل/ة  على مسبقة أحكام   أي أصدر  لن ✓

   األقل على  يومين 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 ظ على سرية وخصوصية أي معلومات يتم  مشاركتها معي من قبل الأحاف ✓

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

 

 أعد أني    ة/أنا كعميل 

 صعاب من به  أمر   ما تجاوز  في والرغبة التغيير  بنية للجلسات أحضر  ✓

 المحدد    وقتها في الجلسات  حضور  على  حريص أكون ✓

 جدولة موعد جلسة من جلساتي الخاصة   24أعطي للكوتش على األقل  ساعة قبل طلبي اعادة  ✓

   منها ما بضيق شعرت حال في أزعجني  عما لها وأعبر  الكوتش مع  أتحدث ✓

 نستعرضها التي والقصص  األحداث  قراءة  في كوتش ال  ومع نفسي مع  صادق/ة أكون  أن  على أحرص ✓
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  :أقر أني ة /كعميل

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

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

ي أي نصيحة قانونية وأتحمل مسؤولية حصولي على أي استشارة قانونية في  أتفهم أن الكوتش ليس مستشار قانوني وال يملك أن يقدم ل - 

 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  - 

الكوتشنغ المقدمة للعمالء   عالمية، يتطلب ذلك من الكوتش تقديم تقارير معينة بعدد ساعاتأتفهم أنه كاجراء معتمد من هيئة الكوتشنغ ال -

فقط عدد الساعات وطبيعة الخدمة المقدمة   وذلك لن يفصح عن أي معلومات سرية تم االفصاح عنها او اي تفاصيل خصوصية وإنما

 ICF بهدف متابعة ساعات الكوتش من قبل ال

  

 غ  لتحقيق األهداف تنسيق جلسات الكوتشين

 :تواتر الجلسات 

 أسبوعي 

 كل أسبوعين  

 شهري 

 عند الضرورة 

  

 .........................األيام المفضلة واألوقات هي 

  

 :  الطريقة المفضلة للجلسة

 جلسة مباشرة 

 يتحملها العميل/ة(   مكالمة هاتفية( 

 زووم )صوت وصورة(  سكايب / 

 

 المفضلة طريقة تسديد الرسوم  

 كاش  

 حوالة بنكية لحساب البنك األهلي  

   باستخدام حساب الPayPal 
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 معلومات الحسابات البنكية   

  االسم: ندا جمال حريري 

   NCB   SA8110000000450639000102 البنك األهلي

  SA7405000068201345582001         بنك االنماء

 

 أسعار الجلسات    

 مدتها ساعة ونص ) الجلسة االستكشافية األولى ( لاير لجلسة  575

 لاير لجلسة مدتها ساعة   450

 لاير(1200جلسات ) 3باكج من 

 لاير(  2000جلسات ) 6باكج من 

 (   wellbeing)األسعار تشمل جلسات الطالق وال

 :  مقترحة بخصوص الطالقباقات الال

 ساعات، مقسمة على جلستين، مدة كل جلسة ساعة ونص(   3لاير )  1100قبل الطالق: 

 (   باقي الجلساتل ولى ساعة ونص، ومن ثم ساعةالجلسة األ  ،جلسات 4لاير )  1600: أثناء الطالق

 (ةمدة كل جلسة ساع ، جلسات 7لاير )  2300: بعد الطالق

 

 سياسات الدفع :  

الجلسات يسترد باقي المبلغ بعد خصم قيمة    يتم تسديد الرسوم كاملة قبل بدء الجلسات، وفي حال اضطر العميل/ة إللغاء باقي -

 الجلسات المستخدمة على ان تحسب بسعر الجلسة الواحدة. 
 عند طلب تقسيط المبلغ، ال تحسب الجلسات بسعر الباكج وانما بسعر الجلسة المفردة، الخصم على الباكجات فقط.   -

 % 5 تحويل بنسبة قيمة عمولة الإضافة يتم    PayPalدفع عن طريق  تم الفي حال  -

  

  

 

 

 

 إلتمام االتفاقية والبدء بالجلسات  أرجوا قراءة االتفاقية واكمال بياناتها والتوقيع عليها  
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  :الكوتش: ندى حريري                                          العميل/ة

 التوقيع                                   التوقيع:         
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