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ప్రియమైన అభ్యర్థి/ పేరెంట్,

"సర్. నా కూతురు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చదువుతోంది. నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు కాబట్టి నేను నిరుత్సాహపడ్డాను మరియు నా 
బిడ్డ చెప్పినప్పుడు కూడా ఏడ్చాను, దయచేసి మీకు ఇంగ్లీష్ లో ప్రావీణ్యం లేదు కాబట్టి. - ఒక పేరెంట్

'' సర్, నా ఇంటర్వ్యూలో నేను విఫలమయ్యాను ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీషుపై పట్టు లేదు '' - ఇంటర్వ్యూ అభ్యర్థి.

ఎవరికైనా 50 రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటానికి ఒక కొత్త ఆనందించే పద్దతి, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేక తల వంచుకోవలసి వచ్చింది 
మరియు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటానికి ఇష్టపడే వారు [వయస్సు లేదా విద్యా అర్హత ఎప్పుడూ ప్రమాణం కాదు] - రాపిడ్ ఈజీ ఇంగ్లీష్ 
(REE)


NCDC & ICET అంటే ఏమిటి?

నేషనల్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ (NCDC) అనేది ISO 9001: 2015 గుర్తింపు పొందిన నేషనల్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఆర్గనైజేషన్ (NCDC) 
న్యూ ఢిల్లీలో ఉంది. ఇది ఐక్యరాజ్యసమితి గ్లోబల్ కాంపాక్ట్లో పాల్గొనే హోదాను కలిగి ఉంది, మానవ హక్కులు, కార్మిక, 
పర్యావరణం మరియు అవినీతి వ్యతిరేక రంగాలలో విశ్వవ్యాప్తంగా ఆమోదించబడిన సూత్రాలను అమలు చేయడానికి 
మరియు UN లక్ష్యాలకు మద్దతుగా చర్య తీసుకోవడానికి స్వచ్ఛందంగా చొరవ తీసుకుంటుంది. ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ 
ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ (ICET) భారతదేశంలోని న్యూఢిల్లీలో ఉన్న పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా నమోదు చేయబడింది.

50 రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం ఎలా సాధ్యమవుతుంది?

వాస్తవాన్ని దాచవచ్చా?

ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుని, బోధించినప్పటికీ మా పిల్లలు ఇంగ్లీష్ ఎందుకు మాట్లాడలేకపోయారని మీరు ఎప్పుడైనా 
ఆలోచించారా? వ్యాకరణ నియమాలు ఈ ప్రపంచంలో ఏ భాషను అభివృద్ధి చేయలేదు. భాష వ్యాకరణం యొక్క ఉత్పత్తి 
కాదు. మనం ఎవరి ప్రసంగాన్ని విన్నప్పుడు, ఏ పదం ఎక్కడ ఉపయోగించాలో తెలియక వ్యాకరణం నేర్చుకుంటాం. మరియు 
మీరు దాని లేఖ రాయడం నేర్చుకుంటే, మీరు వ్రాయవచ్చు. వ్యాకరణ నియమాలను బోధించడం రాయడం మరియు 
మాట్లాడటం మరింత కష్టతరం చేస్తుంది. ఎందుకంటే అలాంటి సందర్భాలలో ఆలోచనా ప్రక్రియ విషయం నుండి దూరంగా వెళ్లి 
వ్యాకరణ నియమాలకు వెళుతుంది. ఉపచేతన మనస్సు చిత్రం మరియు సంగీతం ద్వారా పొందిన అనుభవాలు మరియు 

జ్ఞానాన్ని మాత్రమే అంగీకరిస్తుంది. అందువల్ల, ఉపచేతన మనస్సు ఆధారంగా బోధించే పద్ధతి ప్రభావవంతంగా మారుతుంది. 
అనధికారికంగా ఏర్పడిన భాష మరొక వ్యక్తికి అనధికారికంగా మాత్రమే ప్రసారం చేయబడుతుంది. భాషా బోధనలో చేతన 
దిద్దుబాటు వ్యతిరేక ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. వేరొకరు మాట్లాడటం మీరు నిరంతరం విన్నప్పుడు సహజ దిద్దుబాటు 
జరుగుతుంది. భాష వినికిడి, ప్రసంగం మరియు రచన క్రమంలో ఏర్పడుతుంది కాబట్టి, ఆ క్రమంలోనే శిక్షణ ఇవ్వాలి. ర్యాపిడ్ 
ఈజీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ (REE) & పర్సనాలిటీ ట్రైనింగ్ అనేది మాస్టర్ ట్రైనర్ బాబా అలెగ్జాండర్ రూపొందించిన NCDC మరియు 
ICET న్యూఢిల్లీ ద్వారా ప్రమోట్ చేయబడిన ఈ కాన్సెప్ట్ల ఆధారంగా చాలా ప్రజాదరణ పొందిన శిక్షణా కార్యక్రమం.

కేవలం 50 రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ పట్టు ఎలా సాధ్యమవుతుందో మీకు అర్థమైందా?


NCDC / ICET యొక్క లక్ష్యాలు ఏమిటి?

 విద్య మరియు నైపుణ్యాభివృద్ధికి సరైన మరియు శాస్త్రీయ పద్ధతులను అమలు చేయడం.
 సాధారణ ప్రజలు, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు మరియు పిల్లల కోసం వివిధ అధికారిక మరియు అనధికారిక శిక్షణా 

కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం.
 పిల్లల సంక్షేమ కార్యకలాపాలకు సంబంధించి ప్రభుత్వానికి మరియు వివిధ ఇతర సామాజిక సంస్థలకు కౌన్సిల్ ఇవ్వడం.
 మహిళలు మరియు పిల్లల హక్కులను పరిరక్షించడానికి మరియు వారి సంక్షేమాన్ని నిర్ధారించడానికి వివిధ 

కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేయండి.
 బాల కార్మికులు/బాల భిక్షాటన మరియు నిరాశ్రయులైన పిల్లల పునరావాసంపై అవగాహన కల్పించడం కోసం 'ప్రాజెక్ట్ 

అమ్మవీడు' అమలు చేయడం



ఈ శిక్షణకు ఫీజు ఎంత?
రెగ్ ఫీజు. ఈ శిక్షణలో రూ. 3000 మరియు కోర్సు ఫీజు రూ. 12,000. అంటే మొత్తం రూ .15,000. అయితే, ఈ కొత్త మెథడాలజీ 
శిక్షణను ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా, బ్యాచ్లో గరిష్టంగా 25 మంది విద్యార్థులు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు (రూ. 3000) మాత్రమే చెల్లించి 
ఈ శిక్షణ చేయవచ్చు.

ఈ శిక్షణతో పాటు విద్యార్థులు ఉచితంగా పొందే శిక్షణలు ఏమిటి?
రూ .12,000 విలువైన వివిధ ఇతర శిక్షణలు ఈ కోర్సుతో ఉచితంగా అందించబడతాయి, ఇవి అభ్యాసకులు తమ వ్యక్తిత్వాలను 
అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మరియు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉద్యోగాలు పొందడానికి సహాయపడతాయి

శిక్షణ పేరు                                          రుసుము         రాయితీ రుసుము

ప్రదర్శనలు-శిక్షణ: యాంకరింగ్, ఇంటర్వ్యూ, న్యూస్ రీడింగ్ మొదలైనవి రూ.  ₹ 1,000 నిల్

ధ్యానం, ప్రాణాయామం & మనస్సు నియంత్రణ శిక్షణ రూ ₹ 1,000 నిల్

సాఫ్ట్ స్కిల్ & లీడర్షిప్ క్వాలిటీ ట్రైనింగ్ రూ                          ₹ 1,000 నిల్

ఊహాత్మక ఇంద్రియాల అభివృద్ధి & ఊహ మరియు సృజనాత్మకత శిక్షణ 
అభివృద్ధి. రూ 

₹ 1,000 నిల్

మాక్ జాబ్ ఇంటర్వ్యూలు & కెరీర్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్. రూ.           ₹ 1,000 నిల్

పబ్లిక్ స్పీకింగ్ & స్పీచ్ డెలివరీ ట్రైనింగ్. రూ.                      ₹ 1,000 నిల్

విభిన్న నటన, నాటకం & సౌండ్ మాడ్యులేషన్ & మిమిక్రీ శిక్షణ రూ.      ₹ 1,000 నిల్ 

కార్యక్రమాలు & విధుల శిక్షణను నిర్వహించడం.                       ₹ 1,000 నిల్

డిబేట్స్ ట్రైనింగ్ కోసం డిబేట్స్ & డెవలపింగ్ స్కిల్స్లో పాల్గొనడం. రూ.        ₹ 1,000 నిల్

ఉత్కంఠభరితమైన, ఉత్సాహభరితమైనవి మొదలైన విధంగా బాడీ & 
మైండ్ సంబంధిత శిక్షణను సృష్టించడం & యాక్టివేట్ చేయడం రూ.                                                    ₹ 1,000 నిల్

మంచి ప్రవర్తన, సత్సంబంధ భవనం, పాత్ర నిర్మాణం, జీవిత పాఠాల శిక్షణ 
మొదలైనవి రూ

₹ 1,000 నిల్

ప్రాస, కథ & ఇతర సాహిత్య నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ. రూ.                ₹ 1,000 నిల్



ఈ శిక్షణలో ఎలా చేరాలి?

మీరు ఎంచుకున్న కోర్సు కోసం రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లింపు ఒక వారానికి పరిమితం చేయబడింది [ఫీజు మినహాయింపుతో 
చదువుకునే పరిమిత సంఖ్యలో విద్యార్థుల కారణంగా] మరియు మా ఖాతాలలో దేనికైనా (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 ) ద్వారా కూడా చెల్లింపులు చేయవచ్చు. 
మరియు PayTM. దరఖాస్తుదారు లేదా సంరక్షకుడు తన స్వంత బ్యాంకులో ఖాతా కోర్ బ్యాంకింగ్ సదుపాయాన్ని కలిగి ఉంటే, 
IFSC కోడ్ ఉపయోగించి ఖాతా ఉన్న బ్రాంచ్ నుండి డబ్బును బదిలీ చేయవచ్చు. మీకు నెట్ బ్యాంకింగ్/మొబైల్ బ్యాంకింగ్ 
సౌకర్యం ఉంటే మీరు ఆన్లైన్లో కూడా డబ్బును బదిలీ చేయవచ్చు. దీన్ని చేయలేని వారు రిజిస్ట్రేషన్ రుసుమును నేరుగా 
బ్యాంకుకు (HDFC బ్యాంక్ లేదా యాక్సిస్ బ్యాంక్) చెల్లించాలి. బ్యాంకు నుండి సీల్డ్ కౌంటర్ రేకును కొనుగోలు చేసి ఉంచండి. 
బ్యాంకులకు వెళ్లకుండానే ఏ సమయంలోనైనా చెల్లింపులు చేయవచ్చు (HDFC బ్యాంక్ లేదా యాక్సిస్ బ్యాంక్ )క్యాష్ డిపాజిట్ 
మెషిన్ (CDM).

దశ 2: ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ఫారమ్ను పూరించండి మరియు బ్యాంకులో పంపిన ఫీజు రసీదుని జత చేయండి. మా సర్వర్లో 
ఫారం అందిన తర్వాత, బ్యాచ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది మరియు బ్యాచ్ కోసం విద్యార్థి నంబర్ నిండినప్పుడు, బ్యాచ్ 
ప్రారంభానికి నోటిఫికేషన్ చేయబడుతుంది. ప్రవేశానికి సంబంధించిన ఏవైనా ప్రశ్నల కోసం, దయచేసి మీ అడ్మిషన్ కౌన్సిలర్ని 
మాత్రమే సంప్రదించండి.

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
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