FAQs

Bike & Belong
اراﺋﻪ  Bو  Bﺷﺎﻣﻞ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
)ﺗﻮرﻫﺎی دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ،روﯾﺪادﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎ(

ﯾﮏ دوره ﻣﻌﻤﻮﻻ ً  8ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ

دوره ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻔﺘﻪ ای ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﻄﻔﺎ ً در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه دوره ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.

دوره ﻫﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﺋﻤﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻟﻄﻔﺎ از
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه دوره ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮد.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺎ ﻫﻤﻪ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
دوره ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دوﭼﺮﺧﻪ
ﺳﻮاری و
ﻣﺘﻌﻠﻖ )(B & B
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
دوره ﻃﻮل
ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ
ﯾﮑﺒﺎر دوره ﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد؟

دوره ﻫﺎی B & B

ﮐﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﺷﻮد؟

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ
دوره ﭼﻘﺪر
اﺳﺖ؟

ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻃﻮل دوره وﺟﻮد دارد .ﻟﻄﻔﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه دوره ,ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎن
را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﯿﺎورﯾﻢ؟

ﻣﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارﯾﻢ.
اﮔﺮ ﯾﮏ دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه دوره ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ
دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

آﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
دوﭼﺮﺧﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﯿﺎورم ﯾﺎ دوﭼﺮﺧﻪ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؟
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Bike & Belong
ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ دوره ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درﺟﺮان ﮐﻮرس ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻣﺮدان ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻮرس
ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻤﺎن
اﺳﺖ )ﭘﺲ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﺮدان ﭼﻪ(؟

ﻣﺎ ﮐﻮرس دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﮐﻮرس ﭘﻞ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﮑﺎری
و ﺗﺤﺮک و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﯿﺎن
داوﻃﻠﺐ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

آﯾﺎ  Bike Bridgeﯾﮏ
ﮐﻮرس دوﭼﺮﺧﻪ
ﺳﻮاری رﺳﻤﯽ
اﺳﺖ؟

ﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﺪون
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻠﻤﺎت اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
درﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﮔﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﯾﺎد آور ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮐﺪام زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
اﯾﻦ دوره
آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟

اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ )ﺑﺪون ﺻﻨﺪل( و ﺑﺪون داﻣﻦ( و و
ﺑﺪون داﻣﻦ ،ﭼﻮن داﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺠﯿﺮ دوﭼﺮﺧﻪ ﮔﺮه ﺷﻮد.

دام ﻟﺒﺎس ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اﯾﻦ دوره
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮد؟

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  12-10ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه و 10 -8ﻣﺮﺑﯽ در ﯾﮏ دوره  B & Bوﺟﻮد
دارد.

ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﻣﻮاد
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را ﺑﺎﺧﻮد ﻣﯿﺎورﯾﻢ.
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ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ در
اﯾﻦ دوره
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰي ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﻴﺎورم؟

