
ആപപ് ഇന്വവെന്റര് കകക്യാമപ്
"ഹഹായയ് സ്കൂള് കുടട്ടിക്കൂടട" കട്ടിസ്തുമസയ് അവധട്ടികഹാല ഏകദട്ടിന പരട്ടിശശീലനട

പരരിശശീലന നരിര്ദദ്ദേശങ്ങള് – പരരിശശീലകര്കക
*  ഓരരക്യാ  സ്കൂളളും  പരരിശശീലന  രകന്ദ്രങ്ങള്  ആയതരിനക്യാല്  എസപ്.ഐ.റരി.സരി  മക്യാര്  തങ്ങളവടെ  സ്കൂളരിവല  ലക്യാബരിവല
ക്രമശീകരണങ്ങള്  മുന്കൂറക്യായരി  സുസജ്ജമക്യാകരിയരിട്ടുണക്യാവെണളും.  ലക്യാബപ്  സളുംവെരിധക്യാനങ്ങള്  ഉറപക്യാകണളും.  വവെദദ്യുതരി  ഏവറ
സമയളും  മുടെങ്ങക്യാന്  സക്യാദകയുവണങരില്  ആ
വെരിവെരളും  ഐ.റരി.  സ്കൂളരില്  അറരിയരിചപ്
ആവെശകമക്യായ  ക്രമശീകരണളും
ഉണക്യാരകണതക്യാണപ്.
*  പരരിശശീലനതരിനപ്  കുടരികള്  എത്തുന്നതരിനപ്
മുന്പപ്  എസപ്.ഐ.റരി.സരി  മക്യാര്  പരരിശശീലന
രകന്ദ്രങ്ങളരില് എതണളും.

*  പരരിശശീലന  സമയക്രമളും  പക്യാലരികണളും.
പരരിശശീലനതരിവന്റ  ഇടെരവെളകള്  കഴരിഞപ്
കുടരികവള  കയറ്റുരമക്യാള്  ഹക്യാജര്/  എണളും
എടുകണളും.  പരരിശശീലനളും  നടെക്കുരമക്യാള്
കുടരികവള പുറത്തു രപക്യാകക്യാന് അനുവെദരികരുതപ്.
*  പരരിശശീലന  ദരിനളും  രക്യാവെരിവല  പരരിശശീലന
രകന്ദ്രങ്ങളരില്  എത്തുന്ന  കുടരികളവടെ
രജരിസ്റ്റരറഷന്  പ്രവെര്തനളും  രജരിസ്റ്റരറഷന്
രഫക്യാളും  ഉപരയക്യാഗരിചപ്  മക്യാനുവെലക്യായരി
തയക്യാറക്യാരകണതക്യാണപ്.  (രജരിസ്റ്റരറഷന്  രഫക്യാളും
മക്യാതൃക അറക്യാച്ചുവമന്റക്യായരി രചേര്തരിട്ടുണപ്.)
*  പരരിശശീലനതരിവന്റ  നടെപടെരി  ക്രമങ്ങള്
ട്രയരിനരിളുംങപ് മക്യാരനജപ്വമന്റപ് സരിസ്റ്റതരില് തവന്ന
നടെരതണതക്യാണപ്.  ഇതരിവന്റ  ചുമതല
പരരിശശീലന  രകന്ദ്രങ്ങളരിവല
പരരിശശീലകര്കക്യാണപ്. ട്രയരിനരിളുംങപ് മക്യാരനജപ്വമന്റപ്
സരിസ്റ്റതരില്  ജനരററപ്  വചേയ്യുന്നതലക്യാത
രഡക്യാക്കുവമന്റുകള്  സസശീകരരിക്കുന്നതല.
ട്രയരിനരിളുംങപ്  മക്യാരനജപ്വമന്റപ്  സരിസ്റ്റതരിവന
സളുംബനരിക്കുന്ന  സളുംശയങ്ങള്കപ്  അതക്യാതപ്
ഉപജരിലകളവടെ  ചുമതലയരിലുള്ള  മക്യാസ്റ്റര്
ട്രയരിനര്മക്യാരുവടെ  രസവെനളും
പ്രരയക്യാജനവപടുരതണതക്യാണപ്.  (വഹല്പപ്
വലന് നമരുകള് രനക്യാക്കുക)

*  സളുംശയളും  നരിലനരിര്തരി  വഷഡഡ്യൂളരിളുംങപ്
പ്രവെര്തനളും തുടെരരുതപ്. 

*  എലക്യാ  അറരിയരിപ്പുകളളും,  രഫക്യാമുകളവടെ
മക്യാതൃകകളളും  ഐ.റരി.സ്കൂള്  ഇടുകരിയുവടെ
രബക്യാഗരിലുളും ലഭകമക്യാണപ്. രബക്യാഗരിവന്റ ലരിങപ് : https://itsidukki.wordpress.com/

24.12.2017 | ജരിലല്ലാദകല്ലാര്ഡരിദനറ്റര്, കകറ്റക ഇടുകരി.

പരരിശശീലനനം ഷഷെഡഡ്യൂള് ഷചെയക ദഡല്ലാക്കുഷമെന്റുകള് പരിനക ഷചെദയ്യേണ്ട വരിധനം
1. ട്രയരിനരിളുംങപ് മക്യാരനജപ്വമന്റപ് സരിസ്റ്റതരില് രലക്യാഗരിന് വചേയ്യുക.

2. Batch എന്ന Tab ല് നരിന്നപ് Create and Batches ല് കരികപ്
3.  Add  Batch  ല്  കരികപ്  >  Title  :  Kuttikoottam  Christmas

Training Camp Batch  Name: പരരിശശീലന  ബക്യാച്ചുകള്കപ്  രപരപ്
നല്കക്യാന് ഇനരി പറയുന്ന രഫക്യാര്മക്യാറപ് ഉപരയക്യാഗരികണളും.  പരരിശശീലന
രകന്ദ്രളും  ഉള്വപടുന്ന  ഉപജരിലയുവടെ  രപരപ്_സ്കൂള്രകക്യാഡപ്_Xmas

Kuttikoottam  ഉദല്ലാ: Adimali_29035_XmasKuttikoottam
Class: 8&9 From  Date:  To  Date ഇവെ രണളും ഒരര  തശീയതരി
തവന്ന.  Amount  for  Resource  Persons  (RS/-  Per  Day)  : 400

Amount  for  Resource  Persons  (Master  Trainer)  (RS/-  Per
Day) : 250 Phase :  Phase 3  Save and go back to list
4.  Resource Persons  എന്ന  Tab  ല് നരിന്നപ്  Entry/  Attendance/

Duty ല് കരികപ്
5.  Add  Resource  Persons  ല്  കരികപ്  >  എലക്യാ  ഫശീല്ഡുകളളും
പൂരരിപരിക്കുക. Trainer type : ICT.  Save and go back to list

6. Select batch to mark attendance ല് കരികപ്. ലഭരിക്കുന്ന ലരിസ്റ്റരില്
നരിന്നപ്  RP  യുവടെ  രപരപ്  കവണതരി  വെലതു  വെശതപ്  വചേകപ്
രബക്യാക്സുകളരില് ടെരികപ് മക്യാര്കപ് ഇടുക.

7. Scheduling എന്ന Tab ല് നരിന്നപ് Schedule Students ല് കരികപ്.
8. തുറക്കുന്ന ജക്യാലകതരില്
select Option ല് കരികപ്.  ലഭരിക്കുന്ന ലരിസ്റ്റരില് നരിന്നപ് Attended Two

Day  Training  ല് കരികപ്.  Select  Batch  to  Schedule  ല് കരികപ്.
ലഭരിക്കുന്ന ലരിസ്റ്റരില് നരിന്നപ് Xmas Camp ന്റ ബക്യാചരില് കരികപ്. Select

School ല് കരികപ്. ലഭരിക്കുന്ന ലരിസ്റ്റരില് നരിന്നപ് സ്കൂള് വതരവഞടുക്കുക.

Submit  ല്  കരികപ്.  ലഭരിക്കുന്ന  ലരിസ്റ്റരില്  നരിന്നപ്  കുടരിയുവടെ  രപരപ്
കവണതരി ഇടെതു വെശതപ് വചേകപ് രബക്യാക്സുകളരില് ടെരികപ് മക്യാര്കപ് ഇടുക.

9. Attendance എന്ന Tab ല് നരിന്നപ്  Attendance Sheet/ Certificate

ല് കരികപ്.
10.  Select  Year:  2017.   Attendance  Sheet  നു  രവെണരി  Select

Batch  for  Attendance  Sheet  ല് കരികപ്  വചേയപ്  Xmas  Camp  ന്റ
ബക്യാചരില് കരികപ്. തുറക്കുന്ന pdf വന്റ പ്രരിന്റപ് എടുക്കുക.

11. Attendance എന്ന Tab ല് നരിന്നപ്  Mark Attendance ല് കരികപ്.
Batch വസലകപ്  വചേയപ്  Attendance മക്യാര്കപ് വചേയ്യുക.

12.  Report  എന്ന  Tab  ല് നരിന്നപ്  Acquittance Report  ല് കരികപ്.
Select Year: 2017. Select Batch for Acquittance ല് കരികപ് വചേയപ്
Xmas Camp ന്റ ബക്യാചരില് കരികപ്. തുറക്കുന്ന pdf വന്റ പ്രരിന്റപ് എടുക്കുക.

https://itsidukki.wordpress.com/

