
Bike & Belong اطالعات برای شرکت کنندگان در مورد دوره

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

آیا بعد 

از یک دوره دوچرخه

سواری، می توانم

یک دوچرخه دریافت

کنم؟

در طول فصل ما یک تمرین همگانی وجود دارد، برای همه کسانی که
می خواهند آموزش ببینند.

لطفاً زمان و مکان را ازهماهنگ کننده دوره خود بپرسید.

آیا بعد از دوره

هنوز هم

فرصتی برای

تمرین دارم؟

بله، ما همیشه خوشحال می شویم که شرکت کنندگان سابق ما به
مربیان تبدیل شوند!

آیا می توانیم به

عنوان یک شرکت

کننده سابق مربی

شویم؟

معموال یک  کارگاه آ موزشی برای یادگیری نحوه تعمیر دوچرخه برگزار

می شود. لطفا زمان و مکان را ازهماهنگ کننده دوره خود بپرسید. 

 

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؟

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.

سطح دوره 

چرخه سواری من

بعد ازیک دوره

چگونه خواهد

بود؟



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،

لطفاً با هماهنگ کننده دوره برنامه ریزی کنید.
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اخبار دوره را از 

کجا بدانم مثال اگر

قرار مالقات لغو

شده باشد؟

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

آیا می توانم

روسری یا

چادر ام را

بپوشم؟

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.

با توجه به کورونا

چي بايد در نظر

بگيرم؟

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 مالقات 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 مالقات سوم بیاید.

آیا می توانم دیرتر

 به کورس ملحق یا

حاظر بشوم (

درزمانیکه کورس

جریان دارد)

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؟


