
 

 

  

      

ی . شـودنمیش پذیروجـه  هـیچآن بـه بر زاد ماو ست نفـ بـرای هـر طبقـه ا ١٢اد تعد بـهکثر احد استفاده ا باغ .١ (افـراد بـاالی سـه سـال در آمـارگی

  شوند)نفرات محاسبه می

  .ستا الزامیشناسایی پرسنل رت کامه و شتن معرفینادا همراه .٢

د.به عمل زم را الیهمکا، بوستانشت ابهدو عایت نظافت رسبت به نم محترن میهمانا .٣   آو

  پذیرد.نمیرت صوش پرسنل پذیرر حضوون بد بدیهی است ست.ا الزامیسفر ت مدل وو در ط بوستانتحویل  هنگامدر پرسنل ر حضو .٤

ود رأس جھت  .٥ ــتهر محل حضودر  ١٧:٠٠ساعت و ــه  توجــهبا و باشید  داش ــه زبرناب ــه  بوســتانتحویل  یمانبندم ، یبعدات نفرل عایت حارجھت ب

 .نمائیدک تررا محل ، ١٥:٠٠ساعت رأس ست ا مقتضی

ن .٦  .باشدلایر می ٣،٠٠٠،٠٠٠لایر و در ایام هفته  ٥،٠٠٠،٠٠٠یا ایام تعطیل مبلغ  هر شب استفاده ا بوستان د پایان هفته ۀه

 .دنوستان را دارا برایگان  جهت استفاده دو سهمیه در سال، ننامیهماه یک از  .٧

وزهای پایان هفته و ایام تعطیل به عنوان  سهمیه به عنوان نصفوزهای وسط هفته،  .٨  شود.کامل محسوب میۀ سهمیو 

و بیســتم تــا بیسـت مرکـز، میهمــانبــرای  و بوسـتان .٩ ــق ثبــت  قبـل مــاه پــنجموا  (در صــورت  کشــیو قرعـهدر ســایت مرکــ  درخواسـتاز ط

وزهای بیستدرخواست ا) میسر خواهد بود.ههمپوشانی درخواست ج از مرکز د  رسی خواهد شد.ششم تا سیوهای خا  ام هر ماه ب

  اند.رایگان، استفاده نکردهۀ ست که از سهمیا اولویت استفاده با کسانیها، در صورت همپوشانی درخواست .١٠

نه) با احتساب( فرد ۀسهمی جزءزمان تعیین شده ، بوستانن ماندده ستفاابالاجعه و مرم عدرت صودر  .١١   .گرددمی محسوب ه

نو باشد ه باقیماندوع آن یا کمتر به شروز تی که پنج رصودر لغو سفر  .١٢   گردد.جزء سهمیه فرد محسوب می نشود ی برای آن مشخصجایگ

ـــ، جع مربوطهاضعیت قرمز یا تعطیلی توسط مرم وعالرت اصودر  .١٣ ـــرددمیسفرها لغو  ۀکلی ـــذا  گ از قبل ده جادن بوود مسدل حتماابا توجه به ل

  تماس حاصل فرمائید. ١٤١ ۀشماربا  هاجادهو  هاراهضعیت وخرین ع از آطالا برای، سفروع شر

  .باشدمیع ممنو ،رفنامتعاای صدو سر د یجااهمسایگان ل عایت حا رمنظوو به ستایی وبافت در گرفتن ار لیل قربه د .١٤

اله را در  یخودداطه محودر ها الهدن کر رهاا  .١٥   .منتقل نمایید، سر کوچه به بوستانک تر هنگامو به  دهیدار قرص مخصو هایکیسهو 

ـــه  .١٦ یعایت ظ رلحاب ـــتکا ـــی از دس ـــه کادکون یک شددنزو  ایمن یق) برت (آب و تأسیسان ب قب امسئولیت عورت ین صواغیر در نمایید  جلـــوگی

  .باشدمی(پرسنل)  اعزامین میھما ۀبه عهد احتمالی

  .باشدمیع ممنو اکیداً  مجردیش پذیرو  پذیردمیم نجاا خانوادگیرت صوبه  صرفاً ش رپذی .١٧

ود  .١٨   .باشدمیع ممنو بوستانبه  خانگیان حیوع نو هرو

  .باشدمیع ممنو هااتاقن در قلیا و سیگان کشید همچنینه و قامتگادر اتش دن آشن کرو .١٩

یو حفظ  - ی بوستانال موا ۀکلی نگهدا و ود و ماا د زلذ؛ ستن امیهما دۀعهحتمالی بر ت اراخساو ست ا ض  یید.قت فرماال دمواتحویل ن و

و خودو کثر احد ،ا توجه به ظرفیت محدودب .٢٠ ود  ۀاجازد   را دارد.کینگ ربه پاو

ی می بوستاناف طرو ا همحوطل) در حتی منزس رابا لبادد ترم عایت پوشش مناسب (عدر .٢١ و   .باشدض

 .شدهد اخو بعدی هاینوبتست اخودرجابت در ا تأخیریا ف و موجب حذو منفی ثبت ز متیااقالب ر در مذکوارد عایت موعدم ر .٢٢

 شود.به صورت اشتراکی استفاده می بوستان ۀمحوط .٢٣

ن،  .٢٤   باشد.ممنوع می بوستان ۀمحوطصبح، استفاده از  ٧تا ساعت  ٢٣از ساعت  هاشببه جهت رفاه حال سای

ی جنــاب آقــایمرکــز  ۀنماینــد بــا بوســتان ۀمحوطــدر  جهت هرگونه هماهنگیز نیارت صودر  .٢٥  در ٠٩١٣٢٢٩٧٣٢٢مــراه شــماره ه بــه حمیــد صــاب

  .اسفرجان تماس حاصل فرمایید


