கிளிந ொச்சி ஊக்கியிற்கான (Uki) விண்ணப்பம்
க.நபொ.த உயர்தர பரீட்சைக்கு ததொற்றிப் பல்கசைக்கழகத்திற்தகொ அல்ைது தேறு எந்த
நதொழிற்கல்விக்தகொ உள்ேொங்கப்படொத மொணேர்களிற்கு கணினி நமன்நபொருள் துசையில்
இசணேதற்கும் சுயமொக ஒரு கணினிைொர் வியொபொரத்திசை உருேொக்குேதற்கும் அேசியமொை
பயிற்சிகசை ேழங்குேதசை த ொக்கமொகக் நகொண்டு உருேொக்கப்பட்டு நையற்பட்டுேரும்
இச்நையற்திட்டமொைது கிளிந ொச்சி மற்றும் முல்சைத்தீவு மொணேர்களும் பயன்நபறும்
ேசகயில் கிளிந ொச்சியில் நையற்படுத்தப்படவிருக்கின்ைது.
இச்நையற்றிட்டத்திசை, கடந்த 7 ேருடங்களுக்கும் தமைொக எந்தநேொரு இைொப த ொக்கமற்ை
அசமப்பொக நையற்பட்டுேரும் Yarl IT Hub நையற்படுத்தி ேருகின்ைது. Yarl IT Hub
இச்நையற்றிட்டத்திசை இைங்சகயின் முன்ைணி நமன்நபொருள் அபிவிருத்தி நிறுேைங்கள்
பைேற்றுடன் இசணந்து முன்நைடுக்கிைது. இதைொல் இங்கு பயிலும் மொணேர்கள் சிைப்பொகச்
நையற்படும் பட்ைத்தில் குறித்த நமன்நபொருள் நிறுேைங்களில் தேசை ேொய்ப்புகசைப் நபற்றுக்
நகொள்ேதற்கொை ேொய்ப்புகள் உள்ைை. இதற்கொக உருேொக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த 6 மொத முழுத ர
பயிற்சிந றியொைது 100% புைசமப் பரிசில் அடிப்பசடயிைொைநதொன்ைொகும். தகுதிநபறும்
மொணேர்கள் இப்பயிற்சிந றியிசை இைேைமொகப் பயிை முடியும்.
இப்பயிற்சிந றியில் பின்ேரும் விடயங்கள் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ைை:
1. நமன் நபொருள் அபிவிருத்தி (Software Development)
2. அடிப்பசட ேணிகம்( Basic Business)
3. தபச்சு ஆங்கிைம் மற்றும் நதொடர்பொடல் திைன்( Spoken English & Communication Skills)
4. தனியொள் ேழிகொட்டல்( Personal Coaching)
இச்நையற்றிட்டத்சத நேற்றிகரமொக பூர்த்தி நைய்யும் மொணேர்கள் ஒரு IT நிறுேைத்தில் இசைய
நிர்ேொகியொக

தேசை

நைய்ேதற்தகொ,

ஒரு

நதொழில்நுட்ப

சுயமுயற்சியொண்சமசய

நதொடங்குேதற்தகொ அல்ைது சுயமுயற்சியொண்சமயின் இசண நிறுவுைரொக உருேொகுேதற்தகொ
ததசேயொை அறிசேயும், திைசமகசையும் நபற்றுக்நகொள்ைைொம்

விதிமுசைகள் மற்றும் நிபந்தசைகள்
●

பங்குநபை விரும்புபேர்கள் இந்த கற்சக ந றி கொைமொை 6 மொத கொைமும் ேொரத்துக்கு 48

மணித்தியொைம் வீதம் பங்கு நபை தயொரொக இருத்தல் தேண்டும்.
●

நையற்பொட்டு கொை முடிவில் நபொருத்தமொை தேசை ேொய்ப்பிசை நபறும் முகமொகதேொ

அல்ைது சுயமுயற்சியொண்சம நிறுவுைரொகதேொ அல்ைது இசண நிறுவுைரொகதேொ ேரும்
நபொருட்டு த ர்முகத்ததர்விசை எதிர்நகொள்ை தேண்டும்.
●

பங்கு நபறுபேர் க.நபொ.த உயர்தர பரீட்ச்சைக்கு ததொற்றி பரீட்சை முடிவுகசை நபற்று

எந்தநேொரு அரைொங்க மற்றும் தனியொர் பட்டப்படிப்புக்கும் நதரிவுநைய்யப்பட்டு இருத்தல்
கூடொது அத்துடன் ைரியொை அணுகுமுசை மற்றும் மைப்பொங்கும் நகொண்டிருத்தல் தேண்டும்.
Programming இல் முன் அனுபேம் கூடுதல் தசகசமயொக கருத்தில் நகொள்ைப்படும்.
·

விண்ணப்பதொரர் ) 1st January 2019 அன்று 23 ேயது அல்ைது அதற்கு கீழ்ப்பட்டேரொக

இருத்தல் தேண்டும்.
●

ஊக்கிக்கு

விண்ணப்பங்கசை நதரிவு நைய்ேதற்கும் நிபந்தசைகளுக்கு அசமய

அேற்சை நிரொகரிக்கவும் முழு அதிகொரம் உள்ைது.
உங்கைொல் இங்கு தரப்படும் அசைத்து விபரங்களும் ஊக்கி உறுப்பிைர்கைொல் அந்தரங்கமொக
தபணப்படும் என்பசத உறுதியொக நதரிவித்து நகொள்கின்தைொம்.

2019 February 08 ம் திகதிக்கு முன்பொக அனுப்பி சேக்கப்படும் விண்ணப்ப படிேங்கள்
மட்டுதம ஊக்கி குழுவிைரொல் ஏற்றுக்நகொள்ைப்படும்.
முற்று முழுதொக பூரணப்படுத்தப்பட்ட விண்ணப்ப படிேங்கசை apply@uki.life என்ை மின்
அஞ்ைல் முகேரிக்கு அனுப்பி சேக்கவும்.
அல்லது
124, ராசாவின் த ாட்டம் வீதி, நல்லூர், யாழ்ப்பாணம், இலங்கக என்னும் முகவரிக்கு

பால்

மூலம் அனுப்பி கவக்கவும்.
தமைதிக விபரங்கசை அறிந்து நகொள்ை www.uki.life எனும் இசணயத்தைத்சத பொர்சேயிடவும்
அல்ைது நதொசைதபசி மூைமொகதேொ, மின் அஞ்ைல் மூைமொகதேொ எம்சம நதொடர்பு
நகொள்ைவும்.

Email: info@uki.life

Phone: 0779380929

பபாதுவான விபரங்கள்
விண்ணப்ப ாரியின் முழுப்பபயர்:
(NIC இல் உள்ளவாறு)

பிறந் திகதி:
ஆண்

பபண்

முகவரி:
ப ாகலதபசி:

ககத்ப ாகலதபசி:

மின்னஞ்சல் முகவரி:

அகடயாள அட்கட இல:
கல்வி கற்ற பாடசாகல :

க.பபா. உ/ ர பபறுதபறுகள்
பாடம்

பபறுதபறு

பபாது ஆங்கிலம்:
கவல் ப ாழில்நுட்பம்:

க.பபா. சா/ ர பபறுதபறுகள்
பாடம்

பபறுதபறு

ஏகனய கற்ககபநறிகள்(IT,ஆங்கிலம் அல்லது தவறு):

உங்கள் இகணப்பாடவி ான பசயற்பாடுகள் மற்றும் ஏகனய த ர்ச்சிககள குறிப்பிடுக:

குடும்ப பின்னணி
ந்க யின் முழுப்பபயர்:

ந்க யின் ப ாழில்

ந்க யின் கல்வித் கககம:
ாயின் முழுப்பபயர்:

ாயின் ப ாழில்:

ாயின் கல்வித் கககம:

குடும்பத்தினரின் அண்ணளவான வருட
வருமானம் :
உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எவதரனும்
பசாந் மாக வாகனம் கவத்துள்ளார்களா?
ஆம் எனில் எவ்வககயான வாகனங்கள் என
பட்டியற்படுத்துக.
நீங்கள் உங்கள் பசாந் வீட்டில்
வசிக்கின்றீர்களா இல்கல வாடகக வீடா?

நீங்கள் இச்பசயற்பாட்டுக்கு
ப ரிவுபசய்யப்படுவீர்கதளயானால் இதில்
கலந்து பகாள்வ ற்கு நீங்கள்
பயன்படுத் ப்தபாகும் பிரயாண முகறகம:

தகள்விகள்
பின்வரும் தகள்விகளுக்கு னியான ஒரு ாளில் விகடயிகன எழுதி விண்ணப்பப்
படிவத்துடன் தசர்த்து அனுப்புக
1. உம்கமப்பற்றி 150 பசாற்களில் குறிப்பிடுக.முடிந் வகர ஆக்கபூர்வமான முகறயில் எழுதுக.
2.

கவல் ப ாடர்பாடல் ப ாழில்நுட்பதில் உங்கள் அனுபவத்க குறிப்பிடுக.(உங்களால்
தமற்பகாள்ளப்பட்ட பரிதசா கனகள், பபாழுதுதபாக்கிற்காக தமற்பகாள்ளப்பட்ட
பசயற்திட்டங்கள், coding என்பகவ பற்றி குறிப்பிடுக)

3.

நீங்கள் ஈடுபடும் ஏகனய ஆக்கபூர்வமான பசயற்பாடுகள் பற்றி குறிப்பிடுக.( கக
எழுது ல், வகர ல், பாடு ல், நடனம் மு லியன )

4.

5.

எங்ககளப்பற்றி எவ்வாறு அறிந்து பகாண்டீர்கள்?
நீங்கள் கிளிந ொச்சிக்கு நேளியில் ேசிப்பேரொயின் நையற்பொடு சடநபறும் இடத்திற்கு
ேந்து நைல்ேதற்கொை ஏற்பொடுகசை உங்கைொல் முன்நைடுக்க முடியுமொ? இல்சை எனில்
நீங்கள் எதிர்பொர்க்கும் ததசேப்பொடுகசை குறிப்பிடுக

சிபாரிசு பசய்பவர்கள் பற்றிய விபரம்
உங்களுக்கு மிகவும் பரிச்சயமான இரு நபர்ககள ப ரிவுபசய்து அவர்களின் பபயர், மின்னஞ்சல்,
ப ாகலதபசி இல. என்பவற்கற குறிப்பிடுக.
தநர்முகத்த ர்விற்கு நீங்கள் ப ரிவுபசய்யப்படுவீர்கபளனில் அவர்களுடன் உடன் நாங்கள்
ப ாடர்புபகாள்ளக்கூடும் என்பக யும் அறியத் ருகின்தறாம்.
நீங்கள் சிபாரிசு பசய்பவர்களின் அனுமதி பபற்றால் மாத்திரதம அவர்களின் விபரங்ககள
சமர்பிக்கலாம்.

Reference person 1:
முழுப்பபயர்:
ப வி:
நிறுவனம்/ கழகம் :
எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு பரிச்சயமானவர் என குறிப்பிடுக:
மின்னஞ்சல் மற்றும் ப ாகலதபசி இலக்கம்:

Reference person 2:
முழுப்பபயர்:
ப வி:
நிறுவனம்/ கழகம் :
எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு பரிச்சயமானவர் என குறிப்பிடுக:
மின்னஞ்சல் மற்றும் ப ாகலதபசி இலக்கம்:

பிரகடனம்
நான்/நாம் தமற்குறிப்பிட்ட அகனத்து விடயங்ககளயும் ப ளிவாக வாசித்து புரிந்து பகாண்ட
பின்னதர ககபயாப்பம் இடுகின்தறன்.
இங்கு என்னால் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்களில் ஏதும் மாற்றம் ஏற்படின் அது ப ாடர்பான
கவல்ககள 7 நாட்களுக்குள் ஊக்கி குழுவினருக்கு ப ரியப்படுத்துதவன்.

தமற்குறிப்பிடப்பட்ட அகனத்து விடயங்களும் உண்கம எனவும் சரியானது எனவும்
உறுதியளிக்கின்தறன். அத்துடன் என்னால் ஏதும்

வறான விடயங்கள்

ரப்பட்டிருந் ால்

என்னுகடய விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும் அல்லது என்னுகடய ப ரிவு இரத்து பசய்யப்படும்
என்பக யும் அறிதவன்.

_____________________

______________

மாணவர் ககபயாப்பம்

திகதி

அதிபர்/அதிகாரபூர்வமான நபர்

___________________________
ககபயாப்பம்
முழுப்பபயர்: _____________________
திகதி :

_____________________

* ங்குமிடம் மற்றும் பிரயாணத்திற்கான எந் பவாரு பகாடுப்பனவுகளும் வழங்கப்படாது.

Coding Accelerator Program மட்டுதம இலவசமாக தமற்பகாள்ளப்படும்.
**குறிப்பு நபரிடம் இருந்து உங்ககளப்பற்றிய அபிப்பிராயம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. தமலும்
விண்ணப்ப ாரியால்

தகட்கப்படும்

வினாக்களுக்கு

தகட்டுக்பகாள்ளப்படுகிறது. குறிப்பு நபர் ஒரு

NGO

சரியான

கவல்ககள

வழங்குமாறு

ஆகதவா/ பபாதுமக்கள் முகவராகதவா/

னியார் முயற்சியாளராகதவா அல்லது தவறு ஒரு துகறகய சார்ந் வராகவும் இருக்கலாம்.
குறிப்பு நபரின் ப வி கவனத்தில் பகாள்ளப்படாது, ப ாழில்சார் முகறயில் னிப்பட்ட ரீதியில்
உங்ககள எந் அளவிற்கு ப ரிந்து கவத்திருக்கிறார் என்பத கருத்தில் பகாள்ளப்படும்.

