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ROCK YOUR LIFE! Mentoring
அன்பார்ந்த பபற்ற ார்கறே!

Rock in your lifeனுடைய ற ாக்கமானது, மாணவர்கேது மற்றும் மாணவன்
பதாழில் அல்லது பதாழிசார்கல்வியிடன முன்பனடுப்பதற்கு அவர்கேின்
தனிப்பட்ை தி டமகடே கண்ை ிவதாகும்.

அதற்க்காக இரண்டு ஆண்டுகள் படிப்படியாக அவர்கேின் கனவு, லட்சியத்துக்கு
பலம் றசர்க்கும் சி ப்பு பயிற்சி வழங்கப்படும்.றமலும் மாணவர்களுக்கு
அவர்கேது பதாழில்க்கல்வியின் சரியான முடிவுகடே ஏற்படுத்தி
பதாழில்முட

வாழ்டகடகக்கு ( பதாழில் றதர்வு, பதாழில் றதைல், மற்றும்

அதன் பயன்பாடு ) தயார்படுத்துகிற ாம்

அதற்காக விறசை சலுடகயாக மாணவர்களுக்கு மூன்று ாட்கே இலவச

கருத்தரங்கில் அவர்கேின் தனிப்பட்ை தி டமகள் மற்றும் அவர்களுக்கான
பதாழில்சார் துட கடே கண்ை ிறவாம். இந்த பயிற்சியானது மாணவர்கேது
ஆளுடம, தி டமகள், சமூகத்தி ன்கள் மற்றும் அவர்கேது

சுயபபாறுப்புணர்வுகடே வலுப்படுத்தும். எங்கேது இத்திட்ைத்திடன ஆதரித்து
உங்கள் பிள்டேடய பதிவு பசய்வடதயிட்டு ாங்கள்

மகிழ்ச்சியடைகின்ற ாம். எங்களுக்கு பதரியும், இடத
எங்கடே

ீங்கள்

ம்பவில்டல. அதனால் தான் எங்கள் ிறுவனமான ஆனது ஒரு

தி ந்த பவேிப்படையான அடமப்பாக பசயற்படுகி து.

றமலும் இடணக்கப்பட்ை கடிதத்தில், எங்கறோடு உங்கள் பிள்டே

றசருவதடன அதிகாரபூர்வமாக டகயப்பமிட்டு உறுதிப்படுத்தல் றவண்டும்.
எங்கேது பசயற்பாடுகள் கு ித்த சுருக்கமான விேக்கம் கீ றழ தருகிற ாம்:0. ROCK YOUR LIFE! இல் பங்குபற்றுவது பதாைர்பிலானது
இந்த பிரிவில் உங்கள் மற்றும் உங்கள் பிள்டேகேது சுயவிபரங்கள்

பதாைர்பிலான தகவல்கடே எங்களுக்கு வழங்க றவண்டும். இந்த பயிற்சி
ப

ிக்கு இந்த தகவல்கள் மிகவும் அவசியமானடவ.

உங்கள் கு ித்து றமலதிக விபரங்கடேயும்

ீங்கள் வழங்கலாம். உங்கேது

இந்த தனிப்பட்ை விபரங்கடே எங்கள் உள்மதிப்பீட்டுக்கு மட்டுறம
பயன்படுத்துறவாம்.

I. “ ாங்கள் யார்., ாங்கள் என்ன பசய்கின்ற ாம்”
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ROCK YOUR LIFE பற் ிய ஒரு கண்றணாட்ைம்.
இந்த பகுதியில் ROCK YOUR LIFE இன் பசயற்பாடுகள், மற்றும் அதனது
உள்ேைக்கங்கள் பற் ி ஒரு பதேிவுபடுத்தல்.

* வழிகாட்டியானவர் (மாணவர்) இந்த பயிற்சியில் சி ப்பாக

பயிறுவிக்கப்பட்டு அவர்கேது

கரத்தில் அடமந்துள்ே ராக் ிறுவனத்தில்

குற் வியல் பதிவுகள் பதாைர்பிலான ஒரு தன்னார்வலராக பசயற்படுகி ார்.
அவர் அதற்க்காக பணம் ஏதும் பபறுவதில்டல

*இந்த பயிற்சி வழிகாட்ைலின் உள்ேைக்கங்கள் மற்றும் பதாழில் முட

வாழ்க்டகக்கான ஆயத்தங்கள்( பதாழில் றதர்வு, பதாழில் றதைல் மற்றும்
அதன் பயன்பாடு ) பதாைர்பிலான வழிகாட்ைல்கள்.
*அதிகேவு மாணவர்கடே உள்ேைக்கிய 3

ாள் கருத்தரங்கில் ஒவ்பவாரு

மாணவர்கேது தனிப்பட்ை தி டமகடே இனம் காணுதல்.
எங்கேது பதாழில் முட

ற ாக்கங்கள்:-

*ஒவ்பவாரு மாணவர்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் தங்கேது தனிப்பட்ை

தி டமகடே மற் வர்கறோடு றபசி வழிகாட்டுதல்.

*வழிகாட்டிபயாருவரால் சந்திப்புகள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு, அதற்க்கான இைம்,
காலம், ற ரம் மற்றும் மாணவர்கேின் எண்ணிக்டக என்பன தீர்மானிக்கப்படும்
( கூட்ைங்கள் ஒவ்பவாரு 1-2வது வாரங்கேில்

டைபபறும்)

*இந்த கல்வியானது பாைசாடல கல்விமுட யற் து, இது RYL!திட்ைத்தின் ஒரு
பகுதியாகும்.

II. பசயற்த்திட்ைத்தில் பங்றகற் ல்
றமறல கு ிப்பிட்ை தரவுகடே சரியாக புரிந்து பகாண்ைதின் மூலம் உங்கள்
பிள்டேகள் இந்த பயிற்சிப

ியில் இடணவதற்கு சம்மதம்.

III. தனிப்பட்ை தரவுகடே பயன்படுத்துவதற்கான உரிம படிவம்
உங்கள் பிள்டேகேது புடகப்பைம், அவர்கேது குரல் ஒலிப்பதிவுகடே,

பதாண்டு ற ாக்கத்திற்க்கான பசயற்பாடுகேின் றபாது பயன்படுத்த அனுமதி
பதாைர்பிலானது.
றமலும் அதடன

ீங்கள் திரும்ப பபறுவதற்கான தகவல்கடே ாம்
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அ ிவிப்றபாம்.
IV.தனியுரிடம பகாள்டக
உங்கேது தகவல்கள் அைங்கிய தரவுகடே ாம் எவ்வாறு பாதுகாத்து
டகயாளுகின்ற ாம் என்படத பின்வரும் றகள்விகேின் ஊைாக ாம்
பதிலேிப்றபாம்.

1.எந்த வடகயிலான தனிப்பட்ை தரவுகடே

ாம் றசமிக்கின்ற ாம்?

2.இந்த தரவுகடே எதற்காக பயன்படுத்துகின்ற ாம்?
3.இந்த தரவுகடே யாறராடு டகயாளுகின்ற ாம்?
4.உங்கள் தனிப்பட்ை தரவுகள் எவ்வேவு பாதுகாப்பாக றபணப்படும்?
5.தரவுகள் எங்றக றசமிக்கப்படுகின் ன?
6.திரும்ப தரவுகடே பபறுவதற்கான உரிடம எவ்வாறு உங்களுக்கு உள்ேது ?
ாங்கள் எங்களுக்கு றதடவயான உங்கள் தரவுகடே மட்டுறம பயன்படுறவாம்
என்படத சுட்டிக்காட்ை விரும்புகின்ற ாம். ரிக் இன் பயிற்சி ப

ியில் இருந்து

ீங்கள் விலகும் சந்தர்ப்பத்தில், றமலும் உங்கள் பிள்டே இந்த திட்ைத்திடன

பதாைர்ந்து பயன்பப

முடியாது.

V.சம்மதம் அல்லது ஒப்புதல்
றமறல கு ிப்பிைப்பட்ை II-IV தரவுகடே டகபயாப்பம் மூலம் ஒப்புதல்
அேித்தல்.
உங்கேது பிள்டேகேின் பயிற்சிபடிப்புகள் அடனத்டதயும் ாங்கள்
மகிழ்ச்சியாக எதிர்பகாள்கிற ாம்.
மரியாடதக்குரிய வணக்கங்கள்
ROCK YOUR LIFE!
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