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 ما عالوه بر دوره های آموزش دوچرخه سواری سواری بر طبق اصول
Bike & Belong ، کالس های متنوع و جانبی مثل کارگاه آموزشی
تعمیر دوچرخه، کالس های سالمت، تورهای دوچرخه سواری درون

شهری و... ارایه می دهیم.
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FAQs

دوره های

دوچرخه سواری به چه

شکل است و چه

چیزهایی را شامل می

شود؟

 این دوره معموالً هفته ای یک تا دوبار انجام می شود. اطالعات
دقیقتر را از هماهنگ کننده دوره جویا شوید.

چند روز در

هفته این دوره

برگزار می

شود؟

آیا این دوره 

فقط برای خانمان

است (پس کودکان

  مردان چه)؟

دوره ها همیشه در مکان های مختلف شهر برگزار می شود.
در برخی از شهرها، مکان های آموزشی دائمی وجود دارد، لطفا

اطالعات دقیقتر را از هماهنگ کننده دوره خود جویا شوید.

 دوره ها

معموالً  کجا

برگزار می

شوند؟

شما به دانش قبلی نیاز ندارید، برای ما کافی  است که شما با انگیزه و

خلق و خوی خوب باشید!

به عنوان یک

مربی به چه

دانش قبلی

نیاز دارم؟

بله، یک کارگاه آموزشی برای آماده سازی مربیان وجود دارد.
شما با مربیان دیگرآشنا میشوید، یاد میگیرید که دوره های ما چگونه

اجرا می شود و وظایف شما به عنوان یک مربی چه خواهد بود.

آیا من میتوانم

 به عنوان یک مربی

برای یک دوره،

آماده شوم ؟

این دوره به مدت ۸ هفته طول می کشد.

این دوره

چقدر طول

می کشد؟
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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.
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FAQs

آیا Bike Bridge یک

کورس دوچرخه

سواری رسمی

است؟

الزم نیست شما چیزی باخود بیاورید. ما در صورت لزوم، مواد
آموزشی و نوشیدنی را باخود میاوریم.

در هنگام

تمرين بايد

چيزي با خود

بياورم؟

ما خوشحال میشویم که شما دربرنامه های پشتیبانی شرکت کنید و
بخواهید مبادله را با یکدیگر ارتقا دهید.

اما به حیث یک مربی این وظیفه شما نیست.

باید دربرنامه

پشتیبانی

شرکت کنم؟

ما برای شما حتماً گواهینامه خواهیم دا. لطفا هماهنگ کننده کورس را
در جریان بذارید.

آیا گواهینامه

برای کار

داوطلبانه

دریافت می

 کنم؟

قریباً 10-12 شرکت کننده و 8- 10 مربی در یک دوره B & B وجود
دارد.

چند خانم در

این دوره

هستند؟

در مراقبت از کودکان بازی با کودکان و نظارت بر آنها، مهم است.
اما شما باید از آن لذت ببرید و برخی از تجربه های مربوط به برخورد با

کودکان، نیازی به آموزش خاصی ندارند.

قبل از شروع کار(مواظبت از کودکان) شما باید سابقه کیفری خود را برای

ما ثبت کنید.
شما پولی هم برای مواظبت از کودکان ازهماهنگ کننده کورس دریافت

خواهید کرد.

آیا اگر بخواهیم

ازکودکان

مراقبت کنم، به

تجربه نیاز دارم؟


