FAQs

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد دوره Bike & Belong

ﺑﻠﻪ ،ﭘﺲ از ﯾﮏ دوره ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ دوﭼﺮﺧﻪ ،ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ و ﯾﮏ ﻗﻔﻞ را
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  25ﯾﻮرو ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ،ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺮﯾﻦ را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ً زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن را ازﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه دوره ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه آ ﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻤﯿﺮ دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﻄﻔﺎ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن را ازﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه دوره ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﻌﺪ
از ﯾﮏ دوره دوﭼﺮﺧﻪ
ﺳﻮاری ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ
ﯾﮏ دوﭼﺮﺧﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻢ؟

ﺳﻄﺢ دوره
ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ ازﯾﮏ دوره
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؟

آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از دوره
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای
ﺗﻤﺮﯾﻦ دارم؟

آﯾﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ
ﮔﯿﺮم ﭼﮕﻮﻧﻪ
دوﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮد
را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﻢ؟

در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺟﺎده ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در زﻣﺎن دوﭼﺮﺧﻪ
ﺳﻮاری ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

آﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮔﯿﺮم؟

ﺑﻠﻪ ،دوره ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﻟﻄﻔﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﮐﻨﻨﺪه دوره ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﮐﻨﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ اﻣﻦ ﺗﺮ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﮐﻨﻨﺪ.

آﯾﺎ دوره ﻫﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ!
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آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺑﯽ
ﺷﻮﯾﻢ؟

FAQs

Details über unsere Bike & Belong Angebote
ﯾﮏ ﮔﺮوه واﺗﺲ اپ ﺑﺮای ﻫﺮ دوره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ از واﺗﺲ اپ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﮐﻨﻨﺪه دوره ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اس ام اس ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ،
ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ.

اﺧﺒﺎر دوره را از
ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻧﻢ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ
ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﻟﻐﻮ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟

اﮔﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻐﻮ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه دوره ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوه وات ﺳﺎپ.
در ﺑﺎران ،اﻣﮑﺎن دارد آﻣﻮزش اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
وﻗﺘﯽ ﺑﺎران
ﺑﺒﺎرد؟

ﺑﻠﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روﺳﺮی ﯾﺎﺣﺠﺎب ﺧﻮد را در زﯾﺮ ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ و دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ
روﺳﺮی ﯾﺎ
ﭼﺎدر ام را
ﺑﭙﻮﺷﻢ؟

ﻧﻪ ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ دوره در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﻤﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﮐﺲ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﭼﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آﯾﺎ دوره ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ و در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ
ﺑﻌﻀﯽ روزﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺎم ،ﭼﻲ؟

ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﻗﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ و
ﻣﺤﺘﻮای دوره را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮ دﯾﺮ ﮐﺮدی ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه
آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﺎ از اﺑﺘﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻫﻨﻮزدر ﮔﺮوه ﺟﺎﯾﯽ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺳﻮم ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ .ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در وﻗﺖ
ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻮرس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
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آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ دﯾﺮﺗﺮ
ﺑﻪ ﮐﻮرس ﻣﻠﺤﻖ ﯾﺎ
ﺣﺎﻇﺮ ﺑﺸﻮم )
درزﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﻮرس
ﺟﺮﯾﺎن دارد(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮروﻧﺎ
ﭼﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﻴﺮم؟

