
 

 

khWjy;fspd; gupzhkq;fs; 

குழுக்கள் மற்றும்  கூட்டமமப்புகள் :: மாறுதலுக்கு தயார் படுத்தல்!  

பல ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வரும் ச ாண்டு நிறுவனம் மற்றும் ெிறு அமமப்புகள் 

ஒவ்சவாரு காலகட்டத் ிலும் த மவக்தகற்ப குறிப்பாக ெமூக, சபாருளா ார, அரெியல் 

மற்றும் விஞ்ஞான மாற்றங்களுக்கு  ஏற்ப  ங்களுமடய அமமப்பு மற்றும் ெமூகத்ம  மாற்றி 
சகாண்தட வருகிறது, சென்ற ஆண்டின் சபரிய  ாக்கு லின் ஒன்றான தகாவிட் எனப்படும் 
சகாதரானாவால் ஏற்பட்டுவரும் மாறு ல்கமள மறக்கதவா மமறக்கதவா வாய்ப்பில்மல!! 

இக்காலகட்டத் ில், ெில பல இக்கட்டுகள் இருந் ாலும் இந்  கிருமி நம் அமனவமரயும் 

 ாக்கிதயா  ாக்காமதலா நம் வாழ்வியமல மாற்றி உள்ளது.   jdp kdpj uPjpahf ehk; ,ij 
ghu;f;Fk; NghJ ,jd; tpisTfs; kw;Wk; jhf;fq;fs; ek;ikAk; ek;ik rhu;e;j 
rKjhaj;ijAk; mbNahL Gul;b Nghlf;;;$Lk;!! 

NkYk;…..ve;j xU #o;epiyapYk; / fhyfl;lj;jpYk; khw;wq;fshy; jhf;fq;fsh 
my;yJ jhf;fq;fshy; khw;wq;fsh vd;gij mWjpapl;L $w KbahJ. ,e;j epiyaw;w 
jd;ik tsq;Fd;wh Kd;Ndw;wj;jpw;F xU rthyhFk;.  

எந்  ஒரு மாற்றமும் ஒரு நிறுவனத் ின் அமமப்பு, செயல்பாடு, நி ி நிமலமம, 
செயல்முமற அல்லது / மற்றும்  யுக் ிகளின் தமல்  ாக்கத்ம  ஏற்படுத்தும்.  ச ாண்டு 
நிறுவனங்களும்  இந்  மாற்றத்ம  தநாக்கி பயணிக்க ச ாடங்கிய நிமலயில் நாமும் 
நம்மம மாறு லுக்கு  யார் படுத் ிக்சகாள்ள முற்படதவண்டும். 

 



இப்பயிற்சி பட்டமறயின் குறிக்தகாள்:  

 மாறு ல்களின் பரிணாமங்கமள எப்படி  ிறம்பட  ிட்டமிட்டு எ ிர்சகாள்வது?   

இப்பயிற்சி பட்டறறயின் கற்றல்: 

 ெமூக தமம்பாட்டில் ஏற்படும் மாற்றத் ின் சுழற்ெிமய கண்டறி ல் மற்றும் 
மாறு ல்கமள இனம் காண்பது  

  ிட்டங்களில் ஏற்படும் மாறு ல்கமள எவ்வாறு  ிட்டமிட்ட செயலாக அமமத்து 
சகாள்வது  

யாருக்கு இந்த பயிற்சி பட்டமை? 

ெமூக அமமப்புகளின் (குழுக்கள் மற்றும்  கூட்டமமப்பு)  மலவர்/ மலவி மற்றும் வழி 
நடத்தும் கமிட்டி உறுப்பினர்கள் குறிப்பாக முடிசவடுக்கும் , வளம்  ிரட்டும் சபாறுப்பில் 

உள்ளவர்கதளா அல்லது  ிட்டம்  ீட்டுபவர்ககதளா பங்கு சபற்றால் குழு மற்றும் 

கூட்டமமப்பின் மாற்றங்கமள  ிட்டமிட உ வும். 

மமாழி :  மிழ்  

த  ி : ஜனவரி 30, 2021 

வழி நடத்துபவர்கள்: KKID பயிற்றுநர்  

பங்குமபறுவவார் : 25 மட்டுவம 

பயிற்சி பட்டமையின் கட்டணம் :  1,000 + 18% GST 

வழிமுமை : இமணய  ளம் வாயிலாக    

முன் பதிவு வழிமுமை:  இமணக்கப்பட்ட படிவத்ம  பூர்த் ி செய்து அனுப்பவும்  

பதிவு மசய்ய கமடசி நாள் : ஜனவரி  23, 2021 

பயிற்சி கட்டணம் செலுத்தும் முறற: பதிவு செய்த நபரக்ளுக்கு விபரம் அனுப்ப படும். 

பயிற்சி நநரம்: காறல : 10:30 - 12:30  மாறல: 2:00 -4:00  

 

சதாடர்புக்குறிய  மின்னஞ்ெல் முகவரி:    trainings.desk1@kkid.org  

 

சதாறல நபசி எண் :  Landline 9786854541   
 

மதாடர்பு மகாள்ள வவண்டிய நபர்: திரு. முரளிதரன்                    

 

நன்றி, இமணயதளத்தில்  சந்திப்வபாம் …சிந்திப்நபாம்!!   KKID/KKF 

mailto:trainings.desk1@kkid.org

