נהלי קורס שחיה לילד במרכז מ.ט.ר.ה

הורים יקרים,
ברוכים הבאים למרכז מ.ט.ר.ה .
המפגשים מתקיימים ביום ובשעה קבועה אשר נמסרה לכם על ידי נציג מטרה ,למשך  12מפגשים.
על מנת לאפשר תהליך חיוני ,יש צורך בהתמדה ובהגעה סדירה למפגשים.
החוג יועבר בקבוצות קטנות המבטיחות יחס אישי לכל ילד/ה.
משך כל מפגש  30דקות.
הקורס מיועד לילדים בגילאי גן חובה ומעלה .החלוקה לקבוצות תעשה על יד צוות מרכז מטרה בלבד.
מדריך/ת הקורס הינו/ה מדריכ/ת שחיה ומטפל/ת הידרותרפי מוסמכ/ת ומנוסה בעבודה עם ילדים.

כתובתנו :רחוב דבורה עומר  14חולון.
חניה :מחוץ למתחם (קיימת חניית נכים )
שעות פעילות המרכז:
ימים א-ה  8:00-20:00יום ו 8:00-13:00
קבלת קהל ומענה טלפוני :
בין השעות 20:00- 16:00 ,8:00-13:00
ימי ו 8:00-13:00
למידע והרשמה נא לפנות במיילnoakn@reh.co.il:
דרכי התקשרות נוספות עם מזכירות המרכז:
טלפון,03-5569693 :בשל עומס פניות המענה הטלפוני מוגבל ואנו ממליצים לפנות בדרכים חלופיות
(כגון :מייל ,פייסבוק).
פקס03-5590850 :
לרשותכם עמוד הפייסבוק של מ.ט.ר.ה ואתר מטרה באינטרנט ,לקבלת מידע והשארת הודעות.
עלות הקורס ₪ 990 :לקורס.

לתושבי חולון בהצגת כרטיס "אני חולוני" או בהצגת ת.ז .הורה מחיר הקורס  ₪ 900בלבד ,בתשלום מראש.
עלות מפגש מיון חד פעמי .₪ 40 :
יש להסדיר תשלום מראש במזכירות המרכז .ניתן לחלק התשלום ל :עד  3תשלומים ללא ריבית.
ביטולים ע"פ חוק הגנת הצרכן.
לא יינתן החזר בעבור היעדרויות מסיבה כלשהי.
במהלך הקורס ייתכנו שינויים בלתי צפויים עליהם אנו מודיעים בהודעות סמס אנא ודאו כי מס' הטלפון שלכם מעודכן
במערכת שלנו וכי אתם מקבלים הודעות אלה.
במהלך הקורס יינתנו יסודות השחייה אולם ,אין בהשתתפות בקורס הבטחה ליכולת שחיה פונקציונאלית עם סיום
הקורס.


נוהל שירות נגיש:
סוג ההנגשה הנדרש

כמות המשתתפים הנדרשים
להתאמה זו

תרגום לשפת הסימנים
אפשרות ליצירת קשר עם המרכז במייל /ווטסאפ או פקס
מערכת עזר לשמיעה FN
מערכת ירידה למי הבריכה (מנוף) למטופלי הבריכה
חניה נגישה
תלמיד הורה עם מוגבלות שמיעה שאינם משתמשים במכשיר שמיעה
תלמיד /הורה הזקוק למתורגמן לשפת סימנים
תלמיד/הורה הזקוק לחומר הדרכה כתוב
תלמיד /הורה הזקוק לחומר הדרכה עם פישוט לשוני
תלמיד הורה הזקוק לחומר ההדרכה בכתב ברייל

מסמכים נדרשים:
 .1מילוי והורדת שאלון ילד מאתר מ.ט.ר.ה
 .2מסמך מרופא הילדים המעיד כי אין מניעה לפעילות במים
 .3כניסת ילדכם/תכם למתחם הבריכה מחייבת ליווי מבוגר וקשר עין ישיר עם הילד עד כניסתו למים וממועד
יציאתו מהמים בתום כל שיעור.



מרכז מ.ט.ר.ה מחויב לסטנדרטים אתיים ומתחייב לשמור על חשאיות רפואית.



באחריות הורי המטופל/ת לידע את מרכז מטרה על כל שינוי במצבו הבריאותי.



על ההורים ובאחריותם להישאר במתחם הבריכה במהלך הפעילות.

בהצלחה
צוות מרכז מ.ט.ר.ה

קראתי והבנתי את הכתוב במסמך זה.
שם הילד_______________________ :

ת.ז __________________

תאריך________________:
** במקרה של הורים גרושים/פרודים על שני ההורים לחתום על מסמך זה.

שם וחתימת הורה ______________________ : 1
שם וחתימת הורה ______________________ :2

מייל ליצירת קשר ולשליחת דואר פרסומי_____________________________ :

