
ராபிட்

ஸ்போக்கன்


இங்கிலீஷ் 

NATIONAL CHILD DEVELOPMENT COUNCIL
E114, Lower Ground Floor, Block E, Kalkaji,New Delhi 110019

Hotline : +91 7510220582 Website : www.ncdconline.org



அன்புள்ள வேட்பாளர்/ பெற்றோர், 
"ஐயா, என் மகள் ஆங்கில  வழிக் கல்வியில் பயில்கின்றாள்.  எனக்கு ஆங்கிலம் 
தெரியாததால், அவள் என்னை அவள் பள்ளிக்கு வரவேண்டாம் என்று கூறினால் அது என்ன 
மிகவும் பாதித்தது, எனக்கு சரளமாகப் பேசவராததால் என்னை தவிர்த்து விட்டால் இது 
எனக்கு மிகவும் வேதனையாக இருக்கிறது, நான் மனமுடைந்தேன், அழுதேன்" என்றார் 
ஒரு பெற்றோர். "ஐயா, நான் ஏன் நேர்காணலில் சரளமாக ஆங்கிலத்தில் பேசாத தால் 
என்னை நீக்கிவிட்டனர்" ஒரு நேர்காணல் சென்ற இளைஞர் கூறினார். ஆங்கிலம் பேச 
முடியாமல் மனவேதபடுபவர்கள் மற்றும் ஆங்கிலம் பேச விரும்புபவர்களுக்ககு  எற்ற   
பயிற்சி வாய்ப்பு வயது அல்லது கல்வி தகுதி ஒரு அளவுகோல் இல்லை

NCDC & ICET என்றால் என்ன?
தேசிய குழந்தைகள் மேம்பாட்டு கவுன்சில் (NCDC) என்பது ISO 9001: 2015 அங்கீகாரம் பெற்ற 
தேசிய குழந்தைகள் நல அமைப்பானது (NCDC) புது தில்லியில் குழந்தைகள் நல மேம்பாடு 
மற்றும் நவீன மற்றும் அறிவியல் குழந்தை கல்வியை மேம்படுத்துவதற்காக 
அமைந்துள்ளது. இது மனித உரிமைகள், தொழிலாளர், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஊழலுக்கு 
எதிரான துறைகளில் உலகளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கொள்கைகளை அமல்படுத்தும் 
மற்றும் ஐ.நா. கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான சர்வதேச மையம் (ICET) இந்தியாவின் புது 
தில்லியை தளமாகக் கொண்ட பதிவு செய்யப்பட்ட பொது வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் 
ஆகும்.

50 நாட்களில் ஆங்கிலம் பேசுவது எப்படி சாத்தியம்? 
யதார்த்தத்தை மறைக்க முடியுமா? இத்தனை வருடங்களாக ஆங்கிலம் கற்றும் கற்பித்தும் 
எங்கள் குழந்தைகள் ஏன் ஆங்கிலத்தில் பேச முடியவில்லை என்று நீங்கள் எப்போதாவது 
யோசித்திருக்கிறீர்களா? இலக்கண விதிகள் இந்த உலகில் எந்த மொழியையும் 
உருவாக்கவில்லை. மொழி இலக்கணத்தின் தயாரிப்பு அல்ல. ஒருவரின் பேச்சைக் 
கேட்கும்போது, எந்த வார்த்தையை எங்கு பயன்படுத்துவது என்று தெரியாமல் 
இலக்கணத்தைக் கற்றுக்கொள்கிறோம். நீங்கள் அதன் கடிதத்தை எழுத 
கற்றுக்கொண்டால், அதை எழுதலாம். இலக்கண விதிகளை கற்பிப்பது எழுதுவதையும் 
பேசுவதையும் கடினமாக்குகிறது. ஏனெனில் இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் சிந்தனை 
செயல்முறை பாடத்திலிருந்து விலகி இலக்கண விதிகளுக்கு செல்லும். 

NCDC / ICET இன் நோக்கங்கள் என்ன?
 கல்வி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு முறையான மற்றும் அறிவியல் முறைகளை 

செயல்படுத்த.
 பொது, ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு பல்வேறு முறையான 

மற்றும் முறைசாரா பயிற்சித் திட்டங்களை ஏற்பாடு செய்ய.
 குழந்தைகள் நல நடவடிக்கைகள் குறித்து அரசு மற்றும் பல்வேறு சமூக 

அமைப்புகளுக்கு ஆலோசனை வழங்குதல்.
 பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கும் அவர்களின் நலனை 

உறுதி செய்வதற்கும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்தல்.
 குழந்தைத் தொழிலாளர்/குழந்தை பிச்சை மற்றும் வீடற்ற குழந்தைகளின் மறுவாழ்வு 

குறித்து விழிப்புணர்வு அளிப்பதற்காக 'அம்மாவீடு திட்டம்' செயல்படுத்த



பயிற்சி கட்டணத்தின் பெயர் கட்டணம் சலுகைக் 
கட்டணம்

ஆழ்  மனம் படம் மற்றும் இசை மூலம் பெற்ற அனுபவங்களையும் அறிவையும் மட்டுமே 
ஏற்றுக்கொள்கிறது. எனவே, ஆழ் மனதை அடிப்படையாகக் கொண்ட கற்பித்தல் முறை 
பயனுள்ளதாக இருக்கும். முறைசாரா முறையில் உருவாக்கப்பட்ட மொழியை முறைசாரா 
முறையில் மட்டுமே மற்றொரு நபருக்கு அனுப்ப முடியும். மொழி கற்பித்தலில் நனவான 
திருத்தம் எதிர் விளைவை ஏற்படுத்தும். மற்றவர் பேசுவதை நீங்கள் தொடர்ந்து 
கேட்கும்போது இயற்கை திருத்தம் ஏற்படுகிறது. மொழி செவிப்புலன், பேச்சு மற்றும் எழுத்து 
வரிசையில் உருவானதால், அந்த வரிசையில் பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். ரேபிட் ஈஸி 
ஸ்போக்கன் ஆங்கிலம் (REE) & ஆளுமை பயிற்சி என்பது எங்கள் மாஸ்டர் ட்ரெய்னர் பாபா 
அலெக்சாண்டரால் வடிவமைக்கப்பட்ட மற்றும் NCDC மற்றும் ICET புதுடெல்லியால் 
ஊக்குவிக்கப்பட்ட இந்த கருத்துகளின் அடிப்படையில் மிகவும் பிரபலமான பயிற்சித் 
திட்டமாகும். 



வெறும் 50 நாட்களில் ஆங்கிலப் புலமை எப்படி சாத்தியம் என்பது உங்களுக்கு புரிந்ததா?


இந்தப் பயிற்சிக்கான கட்டணம் என்ன?
ரெஜி கட்டணம். இந்தப் பயிற்சியின் ரூ. 3000 மற்றும் பாட கட்டணம் ரூ. 12,000. அதாவது 
மொத்தம் ரூ .15,000. இருப்பினும், இந்தப் புதிய பயிற்சி முறையை ஊக்குவிக்கும் ஒரு 
பகுதியாக, ஒரு குழுவில் அதிகபட்சம் 25 மாணவர்கள் பதிவு கட்டணத்தை (ரூ. 3000) 
செலுத்தி மட்டுமே இந்தப் பயிற்சியைச் செய்யலாம்.

இந்த பயிற்சியுடன் மாணவர்கள் இலவசமாக பெறும் பயிற்சிகள் என்ன?
ரூ .12,000 மதிப்புள்ள வேறு பல பயிற்சிகள் இந்த பாடத்திட்டத்தின் மூலம் இலவசமாக 
வழங்கப்படுகிறது, இது கற்றவர்கள் தங்கள் ஆளுமைகளை வளர்த்துக்கொள்ளவும் 
மற்றும் உலகில் எங்கும் வேலை பெறவும் உதவுகிறது

விளக்கக்காட்சிகள்-பயிற்சி: நங்கூரம், நேர்காணல், 
செய்தி வாசிப்பு போன்றவை ₹ 1,000 இல்லை

கற்பனை உணர்வுகள் வளர்ச்சி & கற்பனை & 
படைப்பாற்றல் பயிற்சி வளரும். ₹ 1,000 இல்லை

போலி வேலை நேர்காணல்கள் மற்றும் தொழில் 
வளர்ச்சி பயிற்சி. ₹ 1,000 இல்லை

போலி வேலை நேர்காணல்கள் மற்றும் தொழில் 
வளர்ச்சி பயிற்சி. ₹ 1,000 இல்லை

தியானம், பிராணயாமா & மனக் கட்டுப்பாட்டு பயிற்சி ₹ 1,000 இல்லை

பொது பேச்சு மற்றும் பேச்சு வழங்கும் பயிற்சி. ₹ 1,000 இல்லை

மென்மையான திறன் & தலைமைத்துவ தரப் பயிற்சி ₹ 1,000 இல்லை



பல்வேறு நடிப்பு, நாடகம் மற்றும் ஒலி பண்பேற்றம் & 
மிமிக்ரி பயிற்சி ₹ 1,000 இல்லை

விவாதங்களில் பங்கேற்பது & விவாத பயிற்சிக்கு 
திறன்களை வளர்ப்பது. ₹ 1,000 இல்லை

நல்ல நடத்தை, நல்லுறவு கட்டிடம், கதாபாத்திரம் 
உருவாக்கம், வாழ்க்கை பாடங்கள் பயிற்சி 
போன்றவை 

₹ 1,000 இல்லை

த்ரில்லிங், ஆரவாரம் போன்றவை உடல் மற்றும் 
மனம் தொடர்பான பயிற்சியை உருவாக்குதல் & 
செயல்படுத்துதல் 

₹ 1,000 இல்லை

நிகழ்ச்சிகள் & செயல்பாடுகள் பயிற்சி ஏற்பாடு. ₹ 1,000 இல்லை

இந்தப் பயிற்சியில் எப்படி சேருவது?
படி 1: நீங்கள் விரும்பும் பாடத்திட்டத்திற்கான பதிவுக் கட்டணம் செலுத்துவது ஒரு 
வாரத்திற்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது [கட்டண தள்ளுபடியுடன் படிக்கக்கூடிய குறைந்த 
எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள் காரணமாக] மேலும் எங்களின் ஏதேனும் 
கணக்குகளுக்கு (Bank: Axis Bank, Account Number : 921020023405192, IFSC : UTIB0004344,Branch 
: KALKAJI NEW DELHI or Bank : HDFC Bank,Account Number : 50200056690275, IFSC : HDFC0000271, 
Branch : KALKAJI NEW DELHI ).கூகுள் ஆப்ஸ் மூலமாகவும் கட்டணம் செலுத்தலாம். 
விண்ணப்பதாரர் அல்லது பாதுகாவலர் தனது சொந்த வங்கியில் கணக்கு கோர் பேங்கிங் 
வசதியை வைத்திருந்தால், IFSC குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி கணக்கு வைத்திருக்கும் 
கிளையிலிருந்து பணத்தை மாற்றலாம். உங்களிடம் நெட் பேங்கிங்/மொபைல் பேங்கிங் 
வசதி இருந்தால் ஆன்லைனில் பணப் பரிமாற்றம் செய்யலாம். இதைச் செய்ய 
முடியாதவர்கள், பதிவுக் கட்டணத்தை நேரடியாக வங்கியில் (HDFC வங்கி அல்லது Axis 
வங்கியில்) செலுத்தினால் போதும். வங்கியில் சீல் செய்யப்பட்ட கவுண்டர் ஃபாயிலை 
வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். வங்கிகளுக்குச் செல்லாமல் எந்த நேரத்திலும் பணம் 
செலுத்தலாம்' (HDFC வங்கி அல்லது ஆக்சிஸ் வங்கி )பண வைப்பு இயந்திரம் (CDM).


படி 2: ஆன்லைன் விண்ணப்பப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து வங்கியில் செலுத்தப்பட்ட 
கட்டணத்தின் ரசீதை இணைக்கவும். எங்கள் சேவையகத்தில் படிவம் கிடைத்தவுடன், 
தொகுதி பதிவு செயல்முறை செய்யப்படும் மற்றும் தொகுதிக்கான மாணவர் எண் 
நிரப்பப்பட்டவுடன், தொகுதி தொடக்கத்திற்கான அறிவிப்பு செய்யப்படும். சேர்க்கை 
தொடர்பான ஏதேனும் கேள்விகளுக்கு, தயவுசெய்து உங்கள் சேர்க்கை ஆலோசகரை மட்டும் 
தொடர்பு கொள்ளவும்.



Provisional Offer

For institutional admissions the slab  will be as follows for the offer fee

25  & above : ₹ 1,500

50  & above : ₹ 1,200

100  & above : ₹ 600

250  & above : ₹ 450

500  & above : ₹ 300

NATIONAL CHILD DEVELOPMENT COUNCIL
E114, Lower Ground Floor, Block E, Kalkaji,New Delhi 110019

Hotline : +91 7510220582 Website : www.ncdconline.org

THE BEST SPOKEN ENGLISH 
TRAINING WITH ACTIVITIES 

AND FUN


