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921 Pathways പ"തികൾ മ() ഭാഷകളിൽ ഉപേയാഗി34തി56 
വഴികാ9ി എ4തിെd മലയാളപരിഭാഷ Toastmasters International-െല 
അംഗJള)െട ഒU സiതk തർlമാ-പ)നഃപരിേശാധനാസമിതിയ)െട 
oതിഫലമില< ാG സ4" േസവനGിലc െടയാണ്  തയാറാKിയത്. ഇത്
Toastmasters International േലാക ആസpാന കാര^ാലയം
പരിേശാധിqി9ില< . ഈ സാമrികളിെല sണനിലവാരം, tത^ത, െത()കൾ, 
വി9) േപാകല)കൾ, ഇവയ)െട ഉപേയാഗGിൽ നിubാേയKാവ)4 
നിയമoശv Jൾ എ4ിവK് Toastmasters International േലാക ആസpാന 
കാര^ാലയം ഉGരവാദിയല< . 
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ആമ)ഖം 

അറബി, ലളിതൈചനീസ്, പര_രാഗത ൈചനീസ്, ഇംഗ< ീഷ്, െxy്, ജർzൻ, ജാSനീസ്, െകാറിയൻ, 
േപാർq)ഗീസ്, സ്പാനിഷ്, തമിഴ് എ4ീ ഭാഷകളിെല Pathways പ"തികൾK് ഈ വഴികാ9ി 
ബാധകമല< . ഈ ഭാഷകളിൽ ഡിജി(ൽ Pathways വഴിGാരകൾ വാJാൻ ലഭ^മാണ്.  

ചില Pathways പ"തികൾ ഒേ4ാ അതിലധികേമാ ഡിസ്|ിക്ട് തർlമ സംഘJൾ മ)േഖന 
മലയാളGിേലK് തർlമ െചയ്തി9)b്. ഇവ ഡൗൺേലാഡ് െചRാവ)4 PDF-കൾ ആയി Basecamp-
ൽ ലഭ^മാണ്. എ4ാൽ പc ർണമായ ഡിജി(ൽ അ5ഭവം മലയാളGിൽ തത്കാലം ലഭ^മല< .   

മലയാളGിൽ പc ർGിയാ34 പ"തികൾ, നിലകൾ, വഴിGാരകൾ, എ4ിവയ)െട അംഗീകാരം 
ലഭി3വാൻ ഇംഗ< ീഷിെലേയാ (മ(് ലഭ^മായ ഭാഷകളിെലേയാ) ഡിജി(ൽ വഴിGാര വാJ)കയ)ം 
അവയിൽ പ"തികൾ, നിലകൾ, വഴിGാരകൾ, എ4ിവ പc ർGിയായതായി Base Camp-ൽ 
സc ചിSി3കയ)ം േവണം.  ഇംഗ< ീഷ് പ"തികൾK് പകരം മലയാളം PDF പ"തികൾ ഉപേയാഗിKാൻ 
ഇത് നിJെള അ5വദി3ം. നിJൾ മലയാളGില)6 പ"തികളാണ് പc ർGിയാ34െത4് നിJള)െട 
ക< ബ് ഭാരവാഹികെള അറിയിKാൻ മറKUത്.  

ഒേരാ വഴിGാരെയ പ(ിയ)ം ഒU വിവരണം താെഴ കാണാം. വഴിGാരയിെല എല< ാ പ"തികള)ം ഇേSാൾ 
മലയാളGിൽ ലഭ^മായിരിKില< . എ�ില)ം, ഇവയിൽ ഏത് വഴിGാരയാണ് നിJള)െട ലe^Jൾ3ം 
പഠനാവശ^Jൾ3ം ഉചിതെമ4് പരിഗണിKണം. നിലവില)6 പ"തിലഭ^ത അറിയാൻ ഇവിെട ക< ിK് 
െചR)ക. 

വഴിGാരാ വിവരണJൾ 

 

ചലനാത് മക േന�തiം 

ഈ വഴിGാര നിJള)െട നയപരമായ േന�തiപാടവം െക9ിSട)3വാൻ സഹായി3u.  
േന�തi-ആശയവിനിമയ ൈശലികൾ, ഒU സംഘGിൽ സംഘർഷGാല)bാവ)4 
ഫലJൾ, സംഘർഷJൾK് eയം വUGാേനാ അവയ്K് ദിശാേബാധം നൽകാേനാ 
ഉതB4 ൈനപ)ണ^ം, ഇവ മനസ� ിലാ34തിൽ ഈ വഴിGാരയിെല പ"തികൾ 
�"േക�ീകരി3u. �ടാെത, ഒU സpാപനGിേലാ സംഘGിേലാ മാ(Jൾ 
സ)ഗമമാ34തി56 തkJൾ, വ^�ിഗത ആശയവിനിമയം, െപാjoസംഗം 
എ4ിവയ)െട വികസനGില)ം ഈ വഴിGാര ഊ4ൽ നൽBu. നിJള)െട 
േന�തiപാടവം oേയാഗി34തിൽ ഊ4ൽ നൽB4 പ"തിയിലാണ് ഈ വഴിGാര 
പc ർണമാവ)4ത്. 

 

ഫലoദമായ പരിശീലനം 

sണാത് മക ആശയ സംേവദക5ം േനതാവ)ം എ4 നിലയിൽ നിJള)െട കഴിവ)കെള 
വളർ�4തിന് ഈ വഴിGാര സഹായി3u. അഭിoാൈയക^ം  
ഊ9ിയ)റSി34തി5ം, പരിശീലനGിലc െട മ()6വUെട ഉ4മനGിന് 
�മി34തി5ം, സ)ശകതമായ െപാjoഭാഷണൈനപ)ണ^ം ഉറSി34തി5ം ഈ 
വഴിGാരയിെല പ"തികൾ �"േക�ീകരി3u. ഓേരാ പ"തിയ)ം 
വ^�ികൾKിടയിെല ഫലoദമായ  ആശയവിനിമയGിെd oാധാന^Gിന് ഊ4ൽ 
നൽBu. നിJള)െട ഭാവനയ്K് അ5സരിq)6  “ഉ4ത oകടനമ)6  േന�തiം” എ4 
പ"തിയിൽ ആണ് ഈ വഴിGാര പc ർണ� മാവ)4ത്.  

 



3 
 

 

നർzഭാഷണം  
 
ഈ വഴിGാര  പരിപc ർണനായ െപാj oഭാഷകൻ എ4 നിലയില)6 നിJള)െട 
കഴിവ)കെള വളർGാൻ സഹായിയ്3u. വിവിധ തരGില)6 നർzJേളാട് സദസ^ർ 
എJെന oതികരിയ്3u എ4് മനസ� ിലാ34തില)ം നർzേGാെട ഒU സേ�ശം 
നൽBവാ56 നിJള)െട കഴിവിെന െമqെSട)�4തില)ം ഈ വഴിGാരയിെല 
പ"തികൾ �" േക�ീകരി3u. ഫലoദമായ െപാjoഭാഷണ തkJൾ, 
oസംഗരചന, oസംഗാവതരണം, നർzകഥകള)െട oേയാഗം എ4ിവയില)6 ധാരണ 
വികസിSി34തിന് ഈ പ"തി സഹായി3u. നിJൾ പഠിqെതല< ാം oേയാഗിKാൻ 
അ5വദി34 ഒU മികq oസംഗേGാെടയാണ് ഈ വഴിGാര പc ർണ� മാവ)4ത്. 

 

സർഗ� ാത് മക ആസc hണം 

െപാjoഭാഷകൻ, േനതാവ് എ4 നിലകളില)6 നിJള)െട കഴിവ)കൾ വളർGാൻ ഈ 
വഴിGാര സഹായി3u.നിJൾ അവതരിSി3േ_ാൾ സദസ^Uമായി സ)�ഢമായ ഒU 
ബ�ം വികസിSി3ക, oസംഗചരചന, oസംഗാവതരണം എ4ിവയിൽ   ഈ 
വഴിGാരയിെല പ"തികൾ �" േക�ീകരി3u. പ"തി നിർവഹണGിെല വിവിധ 
പടികൾ മനസ� ിലാ34തി5ം �തനമായ പരിഹാരJൾ �ഷ്ടി34തി5ം ഈ  
പ"തികൾ സഹായി3u.നിJള)െട ഭാവനയ്K് അ5സരിq)6  “ഉ4ത oകടനമ)6  
േന�തiം” എ4 പ"തിയിൽ ആണ് ഈ വഴിGാര പc ർണ� മാവ)4ത്. 

 

േന�തiവികസനം 

കഴിവ)( ആശയ സംേവദക5ം േനതാവ)ം എ4 നിലയിൽ നിJള)െട കഴിവ)കെള 
വളർ�4തിന് ഈ വഴിGാര സഹായി3u. സമയം എJെന പാലിKണെമ4്  
പഠി3ക, പ"തികൾ വികസിSി3ക, നടSിലാ3ക എ4ിവയിൽ   ഈ 
വഴിGാരയിെല പ"തികൾ �" േക�ീകരി3u.  െപാjoഭാഷണGി5ം  
സംഘെG നയി34തി5ം   എല< ാ പ"തികളില)ം  ഊ4ൽ നൽകിയിരി3u. നിJൾ 
പഠിqെതല< ാം oേയാഗിKാവ)4 തരGിൽ ഒU ചടJ് ആസc hണം െചR)കയ)ം അത് 
നടSാ3കയ)ം െചR)4േതാെടയാണ് ഈ വഴിGാര പc ർണ� മാവ)4ത്. 

 

oേചാദന തkJൾ 

ശ�5ം കഴിവ)(വ5മായ ഒU ആശയസംേവദകൻ എ4 നിലയിൽ നിJള)െട കഴിവ)കൾ 
വികസിSിKാൻ ഈ വഴിGാര  നിJെള സഹായി3u. നിJള)െട ച)()മ)6വUമായി 
ബ�Jൾ വളർ�ക, oേചാദനെമെ�4റിയ)ക,  tത^ നിർവഹണGിനായി 
െചറ)സംഘJെള വിജയകരമായി നയി3ക എ4ീ   തkJൾ പഠി34തിൽ  ഈ 
പ"തികൾ  �" േക�ീകരി3u. െപാjoസംഗGിലടKമ)6 നിJള)െട എല< ാവിധ 
കഴിവ)കെളയ)ം ഏേകാപിSിq് സമrമായ ഒU സംഘ�പീകരണപ"തിേയാെടയാണ് 
ഈ വഴിGാര പc ർണ� മാവ)4ത്.  

 

േoരക സiാധീനം 

ഈ വഴിGാര  പരിപc ർണനായ െപാj oഭാഷകൻ എ4 നിലയില)6 നിJള)െട 
കഴിവ)കെള വളർGാൻ സഹായിയ്3u. പരസ്പര ആശയവിനിമയേശഷിയ)ം 
െപാjoഭാഷണപാടവവ)ം വളർ�4തിേനാെടാSം  പരസ്പര ആേലാചനയിലc െട 
sണാത് മകഫലoാപf ി േനട)4െതJെന എ4തിലാണ് ഈ വഴിGാരയിെല പ"തികൾ 
�"േക�ീകരി34ത്.   സ�ീർണ� മായ സാഹചര^Jൾ അഭിമ)ഖീകരിKാ56   
േന�തi പാടവം വികസിSി34തിേനാെടാSം െവല< )വിളികൾK്    �തനമായ 
പരിഹാരJൾ കെb�4തി5ം ഓേരാ പ"തിയ)ം  ഊ4ൽ നൽBu..  നിJള)െട 
ഭാവനയ്K് അ5സരിq)6  “ഉ4ത oകടനമ)6  േന�തiം” എ4 പ"തിയിൽ ആണ് 
ഈ വഴിGാര പc ർണ� മാവ)4ത്. 
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അവതരണ പരി@ാനം 

നിപ)ണനായ oസംഗകൻ എ4 നിലയിൽ നിJള)െട  കഴിവ)കൾ െക9ിSട)3വാൻ ഈ 
വഴിGാര  നിJെള സഹായി3u. സദസ^ർ നിJള)മായി എJെന oതികരി3u 
എ4് മനസ� ിലാ34തില)ം സദസ^Uമായ)6 ബ�ം െമqെSട)�4തില)ം ഈ 
വഴിGാരയിെല പ"തികൾ �"േക�ീകരി3u. oസംഗരചന, oസംഗാവതരണം 
എ4ിവയടKം ഫലoദമായ െപാjoഭാഷണ തkJളില)6 ധാരണ 
വികസിSി34തിന് ഈ പ"തികൾ സഹായി3u. നിJൾ പഠിqെതല< ാം 
oേയാഗിKാൻ അ5വദി34 ഒU മികq oസംഗേGാെടയാണ് ഈ വഴിGാര 
പc ർണ� മാവ)4ത്. 

 

തkപരമായ ബ�Jൾ 

ആശയസംേവദനGിെല ഒU േനതാവ് എ4 നിലയിൽ നിJള)െട  കഴിവ)കൾ 
െക9ിSട)3വാൻ ഈ വഴിGാര  നിJെള സഹായി3u.  ൈവവിധ^Jൾ 
മനസ� ിലാKൽ, വിഭി4 തരGില)6വUമായി വ^�ിപരവ)ം െതാഴിൽപരവ)മായ 
ബ�Jൾ സpാപിKൽ, െപാjജനസ_ർK തkJൾ വികസിSിKൽ എ4ിവയിൽ  
ഈ വഴിGാരയിെല പ"തികൾ �"േക�ീകരി3u.  െമqെS9 രീതിയിൽ പരസ്പര 
ആശയവിനിമയം െചയ്ത് ഒU  െപാjoഭാഷകനാവ)ക എ4തിൽ   ഓേരാ പ"തിയ)ം  
ഊ4ൽ നൽBu.  ഒU സ4" സംഘടനയിെല േനതാവ് എ4 നിലയിൽ നിJള)െട 
കഴിവ)കൾ oേയാഗിKാവ)4   ഒU പ"തിയിലാണ്   ഈ വഴിGാര പc ർണ� മാവ)4ത്. 

 

സംഘ സഹoവർGനം 

സഹകരണസ4"നായ േനതാവ് എ4 നിലയിൽ നിJള)െട  കഴിവ)കൾ െക9ിSട)3-
വാൻ ഈ വഴിGാര  നിJെള സഹായി3u.   സജീവമായി �"ിKൽ, മ()6വെര 
oേചാദിSിKൽ, ഒU സംഘവ)മായി സഹവർGിKൽ  എ4ിവയിൽ  ഈ 
വഴിGാരയിെല പ"തികൾ �"േക�ീകരി3u. പരസ്പര ആശയവിനിമയ 
േശഷിയ)ം െപാjoഭാഷണ പാടവവ)ം വളർ�4തിന്  ഓേരാ  പ"തിയ)ം 
സഹായി3u. നിJള)െട േന�പാടവം oേയാഗി34തിൽ �"േക�ീകരി34  ഒU 
പ"തിയിലാണ്   ഈ വഴിGാര പc ർണ� മാവ)4ത്. 

 

ദർശനാത് മക ആശയവിനിമയം 

തk@നായ ആശയസംേവദക5ം  േനതാവ)ം എ4 നിലയിൽ നിJള)െട  കഴിവ)കൾ 
െക9ിSട)3വാൻ ഈ വഴിGാര  നിJെള സഹായി3u. ഒU സംഘവ)മായി വിവരം 
പ�െവ34തില)6 നിJള)െട കഴിവ)കൾ വളർGൽ, ആശയസംേവദനം ആസc hണം 
െചRൽ, �തന പരിഹാരJൾ �ഷ്ടിKൽ എ4ിവയിൽ  ഈ വഴിGാരയിെല 
പ"തികൾ �"േക�ീകരി3u. oസംഗരചനയില)ം oസംഗാവതരണGില)ം  ഓേരാ  
പ"തിയ)ം  ഊ4ൽ നൽBu.   വ^�ിപരേമാ െതാഴിൽ പരേമാ ആയ ഒU ദീർഘകാല 
വീeണGിെd വികസനGില)ം സമാരംഭGില)മാണ്   ഈ വഴിGാര പc ർണ� മാവ)4ത്. 
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ഒU ഇംഗ< ീഷ് ഡിജി(ൽ വഴിGാര വാJ)4െതJെന 
1) https://www.toastmasters.org/ എ4 Toastmasters െവബ്ൈസ(ിേലK് oേവശി3ക. 

 
2) നിJള)െട Toastmasters വ^�ിവിവരണGിൽ oേവശി34തിന്, മ)കളില)6 നിJള)െട 

േപരിൽ ക< ിK് െചR)ക. 
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3) Choose a Path ക< ിK് െചR)ക. ഇത് oദർശനoതലGിെd മധ^Gിേലാ ഇടത് വശേGാ 
ആയിരിKാം.  
 

 
അെല< �ിൽ 
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4) Toastmasters Pathways Online Agreement and Release എ4 ഒU ജാലകം jറ4് 
വേ4Kാം.  

a. Accept ക< ിK് െചR)േ_ാൾ, Toastmasters International-െd സiകാര^താ 
നയGിന5സരിq്  എെd വ^�ിഗത വിവരJൾ േശഖരി34തി5ം  
ഉപേയാഗി34തി5ം, അപrഥി34തി5ം ഞാൻ സzതി3u.  

b. നയം പc ർണമായി കാണണെമ�ിൽ, Privacy Policy ക< ിK് െചR)ക.  
c. അന�രം, നിJൾ തയാറാBേ_ാൾ ച)വ4 Accept ബ9ൺ ക< ിK് െചR)ക.  

 

 
 

5) Select your Path language എ4തിൽ ഇംഗ< ീഷ് ആയിരി3ം ആദ^ം 
തിരെDട)KെS9ിരി34ത്. 
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6) Obtain digital resources online via Base Camp എ4തിൽ Select Digital Resources ക< ിK് 
െചR)ക. തിരെDട)KെSട) േ_ാൾ അത് നീല നിറമായി മാറ) ം.  
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7) How would you like to select your learning path? എ4തിൽ View Path Options ക< ിK് 
െചR)ക.  

a. താത്പര^െSട) െ4�ിൽ നിJൾK് ഇംഗ< ീഷിേലാ മ(് എ9് ഭാഷകളിെലാ4ിേലാ 
ഉ6 ഓൺൈലൻ നിർണയGി5 വിേധയമാകാവ)4താണ്.  

b. ഓൺൈലൻ നിർണയGിനായി Take Assessment ക< ിK് െചR)ക. അെല< �ിൽ 
View Path Options ക< ിK് െചR)ക.  
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8) അന�രം Continue എ4 ച)വ4 ബ9ൺ ക< ിK് െചR)ക. 
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9) തിരെDട)Kാവ)4 എല< ാ വഴിGാരകള)ം ഇേSാൾ ഇംഗ< ീഷിൽ പ9ികയായി 
േചർGിരി3u.  

a. ഈ വഴികാ9ിയ)െട ആരംഭGിൽ െകാട)Gി9)6 തർlമ െചയ്ത 
വഴിGാരാവിവരണJൾ കാ�ക.  

b. ഒേരാ വഴിGാരയില)ം ഉൾെSട)Gിയി9)6 പ"തികൾ കാ�4തിന് ഇവിെട ക< ിK് 
െചR)ക.  

10) നിJൾ തിരെDട)G വഴിGാരയിൽ ക< ിK് െചR)ക. തിരെDട)Gാൽ അത് നീല 
നിറമായി മാറ) ം. ഈ ഉദാഹരണGിൽ നzൾ ചലനാത് മക േന�തiമാണ് 
തിരെDട)Gി9)6ത്. 
 

 
  



12 
 

11) േപജിെd അവസാനGിേലK് നീJി, ച)വ4 Continue ബ9ണിൽ ക< ിK് െചR)ക.  
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12) വഴിGാര സpിരീകരി34തിന് Continue ക< ിK് െചR)ക.  
a. ഇത് നിJള)െട ആദ^ വഴിGാരയാെണ�ിൽ പദം 14-േലK് േപാവ)ക.   
b. ഇത് നിJള)െട ആദ^ വഴിGാരയെല< �ിൽ, നിJെള പണമടKാ56 

നടപടിയിേലK് തിരിq് വിട) ം. പദം 13-േലK് േപാവ)ക. 
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13) പണമടKാ56 നടപടി 

a) പദം 1: സzതം 
i.  Toastmasters ഓൺൈലൻ കലവറയിൽ ഒU ആവശ^ം സമർSി3ക വഴി  

Toastmasters International-െd മc 4ാംകeി വിതരണKാരൻ നിJള)െട 
വിവരJൾ ഉപേയാഗി34തിന് നിJൾ സzതി3u. വിതരണKാരൻ 
നിJള)െട വിവരJൾ നിJള)െട ആവശ^ം പc ർGീകരി34തി5 േവbി 
മാhം ഉപേയാഗി3ം. അവ മ()6വUമായി പ�ിട)കയില< . ഇത് നിJള)െട 
വിദ^ാഭ^ാസ പ)രസ്കാരJെളേയാ മാസികയ)െട വരിKാരനായതിെനേയാ 
ബാധി34ില< .  മc 4ാംകeി നിJള)െട ആവശ^Jൾ 
പc ർGീകരി34തിന് നിJൾ സzതി3uേവാ? നിJൾ “No” 
തിരെDട)Gാൽ, നിJൾK് Toastmasters ഓൺൈലൻ കലവറയിൽ 
നി4് ഇനJൾ വാJ)വാൻ സാധി3കയില< .  

ii.  നിJൾ No തിരെDട)Gാൽ നമ)K് ഈ ആവശ^വ)മായി മ)േ4ാ9് 
േപാBവാനാവില< . ദയവായി ആവശ^വിതരണ സംഘെG  +1 (720) 439-
5050 എ4 ന_രിൽ വിളി3കേയാ supplyorders@toastmasters.org 
എ4 ഇെമയിൽ വിലാസGിൽ ബ�െSട)കേയാ െചR)ക.  

iii. നിJൾ സzതി3u എ�ിൽ jടരാൻ ചാരനിറമ)6 Yes ബ9ണിൽ ക< ിK് 
െചR)ക.  
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b) പദം 2: അയേKb വിലാസം 
i. അയേKbിടെG വിവരJൾ ദയവായി േചർ3ക: 

1. മ)ഴ) വൻ േപര് 
2. രാജ^ം 
3. വിലാസം 
4. നഗരം 
5. സംസpാനം/ oേദശം 
6. സിS്/തപാൽ േകാഡ് 
7. േഫാൺ# 

ii. അന�രം ച)വ4 Next ബ9ൺ ക< ിK് െചR)ക.  
 

 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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c) പദം 3: പണമടേKb രീതി 
i. െ�ഡി(് കാർഡ് ദയവായി േചർ3ക: 

1. കാർഡ് ന_ർ 
2. കാലഹരണGീയതി 
3. സ)രeാേകാഡ് 

ii. അന�രം ച)വ4 Next ബ9ൺ ക< ിK് െചR)ക.   

  

1 

3 

2 
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d) പദം 4: പ)നഃപരിേശാധി3ക/ആവശ^ം ഉ4യി3ക 
i. ദയവായി നിJൾ മ)കളിൽ നൽകിയ വിവരJൾ 

പ)നഃപരിേശാധി3ക. അത് പc ർGിയായാൽ, ആവശ^ം 
ഉ4യിKാൻ അതി5 താെഴയ)6 ബ9ണിൽ അമർ�ക. 

ii. ച)വ4 Place Your Order ബ9ൺ ക< ിK് െചR)ക.  
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14) നിJൾK് മ)േ4ാ9് േപാകാം എ4ത് സpിരീകരിq് Choose a Path: Next Steps എ4 
oദർശനoതലം oത^eെSട)u. 

a. Toastmaster, വിജയിqിരി3u! നിJൾ തയാറായിKഴിD). 
b. നിJള)െട വഴിGാരയിൽ െചേRb േജാലികൾK് വിദ^ാഭ^ാസ സാമrികള)ം 

വിഭവJള)ം ഉപേയാഗിKാൻ നിJൾ േപാBക Base Camp-ലാണ്. 
ആരംഭി3വാൻ നിJെള സഹായി34തിനായി ഈ െചറ)പരിശീലന�ശ^ം 
കാ�ക. ഇെമയിൽ വഴി അല�  സമയGി56ിൽ നിJൾK് 
സpിരീകരണസേ�ശം ലഭി3കയ)ം ഏതാb് 30 മിനി(ി56ിൽ നിJള)െട 
വഴിGാര ആരംഭി3വാൻ കഴിയ)കയ)ം െചR)ം. നിJൾK് േചാദ^Jൾ 
എെ��ില)ം ഉെb�ിൽ ദയവായി supplyorders@toastmasters.org എ4 
ഇെമയിൽ വിലാസGിേലാ +1 720-439-5050 എ4 േഫാൺ ന_രിേലാ 
തി�ൾ മ)തൽ െവ6ിവെര മൗbൻ സമയം രാവിെല 6 മ)തൽ ൈവകീ9് 7 
വെരയ)6 േനരG് ബ�െSട)ക. 
 

 
  



19 
 

15) താേഴK് േപായി ച)വ4 Go to Base Camp ബ9ൺ ക< ിK് െചR)ക. 
 

 
 

16) നിJള)െട വഴിGാര ആവശ^ം സpിരീകരിq് നിJൾK് ഇംഗ< ീഷിൽ ഒU ഇെമയിൽ 
ലഭി3ം.  
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Base Camp എJെന ഉപേയാഗിKാം 
1) https://www.toastmasters.org/ എ4 Toastmasters െവബ്ൈസ(ിൽ oേവശി3ക. 

 
 

2) നിJള)െട വ^�ിവിവരണGിേലK് േപാകാൻ മ)കളിൽ കാണി34 നിJള)െട േപരിൽ 
ക< ിK് െചR)ക. 
 

 
3) Go to Base Camp എ4 ക6ി കെb�ക. 
4) Go ക< ിK് െചR)ക. 
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5) Please disable your pop-up blocker എെ4ാU ജാലകം oത^eെSേ9Kാം. 
a. നിJൾ Base Campൽ oേവശിqിരി3u. Pathways പ"തികള)ം വിഭവJള)ം 

സiയം jറ4് വU4 ജാലകJളിലാണ് oത^eമാവ)ക. നിJള)െട വിദ^ാഭ^ാസം 
അ5ഭവേവദ^മാവ)െ4uറS് വUGാൻ toastmasters.csod.com എ4 ൈസ(ിന് 
സiയം jറ34 ജാലകJെള തടയ)4 സംവിധാനJൾ നിർവീര^മാ3ക. 
[ഇതി56 കണ� ി നിJള)െട �ൗസർ നൽB4താണ്] ആ സംവിധാനം 
നിർവീര^മാKിയതി5 േശഷം പ)റം വീb)ം jറ3ക.  

b. ജാലകം അട3വാൻ X ക< ിK് െചR)ക.  
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6) ഇേSാൾ നിJൾ Base Camp-മ)ഖ^താൾ കാ�ം.  
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മലയാളം പിഡിഎഫ് പ"തികൾ കെbേGbത് എJെന 
1) മ)കളിലെG നാടയിൽ Tutorials and Resources-5 മ)കളിൽ കർസർ െകാb)വരിക. 
2) താേഴK് jറ34 വിഭവപ9ികയിൽ Tutorials and Resources ക< ിK് െചR)ക. 

 

 
 

3) Tutorials and Resources എ4 താൾ oത^eെSട) ം. 
4) Subject എ4 വിഭവS9ികയിൽ Pathways Projects in Additional Languages ക< ിK് െചR)ക.  
5) എ4ി9് മലയാളം ക< ിK് െചR)ക. 
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6) പ"തിയിേലK് നീJ)ക. ചിhGിൽ തർlമ െചയ്ത ശീർഷകം ഉൾെS9ിട)bാവ)ം. 
7) പ"തി ക< ിK് െചR)ക. 
8) Details എ4തി5 കീഴിൽ താെഴപറയ)4 വിവരJൾ കാണാം: 

a. [പ"തിയ)െട േപര്]-െd പരിഭാഷ Toastmasters International-െല അംഗJള)െട 
ഒU സiതk തർlമാ-പ)നഃപരിേശാധനാസമിതിയ)െട oതിഫലമില< ാG സ4" 
േസവനGിലc െടയാണ്  തയാറാKിയത്. ഇത് Toastmasters International േലാക 
ആസpാന കാര^ാലയം പരിേശാധിqി9ില< . ഈ സാമrികള)െട sണനിലവാരം, 
tത^ത, െത()കൾ, വി9) േപാകല)കൾ, ഇവയ)െട ഉപേയാഗGിൽ 
നിubാേയKാവ)4 നിയമoശv Jൾ എ4ിവK് Toastmasters International 
േലാക ആസpാന കാര^ാലയം ഉGരവാദിയല< . 

b. ഇdർെന(് േവഗതയ)െട വ^തിയാനം നിJള)െട ഇdർെന(് േസവനദാതാവിെനയ)ം 
നിJൾ താമസി34 രാജ^െGയ)ം ആ�യിqിരി3u. Base Camp-െല ചില 
ഇനJൾ ലഭ^മാവാൻ മ()6വെയKാൾ �ട)തൽ സമയം എട) േGKാം. 

c. ഈ ഇനം ആരംഭി34തി5 മ)ൻപ്, സiയം jറ34 ജാലകJെള തടയ)4 
സംവിധാനJൾ നിർവീര^മാKിയി9) b് എuറS് വU�ക. 
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9) നീല Launch ബ9ൺ ക< ിK് െചR)േ_ാൾ pdf jറ4് വUം. 
a. നിJള)െട �ൗസറിന5സരിq് PDF ഒU oേത^ക ടാബിേലാ ജാലകGിേലാ jറ4് 

വരാം. 
b. നിJള)െട �ൗസറിന5സരിq് PDF ഡൗൺേലാഡ് െചRാൻ സiയം നിJെള 

േoരിSിKാം. 
 

 
 

10) ആവശ^ാ5സരണം PDF ഡൗൺേലാഡ്/oിd് െചR)ക. 
a. ഡൗൺേലാഡ)ം oിd)ം െചR)4 o�ിയ നിJള)െട �ൗസറിെന ആ�യിq് 

വ^ത^ാസെSടാം. 
11) പ"തി ആരംഭിqതി5 േശഷം നിJൾ എേSാെഴ�ില)ം Base Camp-ൽ ഈ പ"തിയിൽ  

മടJിെയGിയാൽ നീല ബ9ൺ Mark Complete എ4് സc ചിSി3ം. അത് വീb)ം jറKാൻ 
താേഴ36 അസ്hചിgം അമർGിയി9് Launch ക< ിK് െചR)ക. 
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ഒU മലയാളം പി ഡി എഫ് പ"തി പc ർGിയാ34തിെd അംഗീകാരം 
ലഭി34െതJെന 
നിJൾ ഒU മലയാളം പി ഡി എഫ് പ"തി പc ർGിയാKിKഴിയ)േ_ാൾ േബസ് ക^ാ_ിെല 
ഡിജി(ൽ വഴിGാരയിൽ ഇംഗ< ീഷ് പ"തി പc ർണ� മായതായി അടയാളെSട)�ക. 

1. നിJള)െട ഇംഗ< ീഷ് ഡിജി(ൽ വഴിGാരയിലc െട സyരി3ക  
a. Paths and Learning-ന് മ)കളിലc െട Paths and Learning ക< ിK് െചR)ക. 

 

 
 

b. പ9ികയ)െട  മ)കളിലായി നിJള)െട ഇംഗ< ീഷ് ഡിജി(ൽ വഴിGാര ഒU 
പ)സ്തകചിgGിൽ കാണെSട) ം. 

c. നീല Open Curriculum ബ9ൺ ക< ിK് െചR)ക. 
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2. ഇടത് വശ�6 നില ക< ിK് െചR)ക.  നിJൾ പc ർGിയാKിയ മലയാളം പ"തിയ)െട 
ഇംഗ< ീഷ് പതിS് കെb�ക. 

a. നിJള)െട പ"തിയ)െട ഇംഗ< ിഷ് ശീർഷകം കെbGാൻ ഈ chart   
ഉപേയാഗി3ക. 

3.  നിJള)െട പ"തിയ)െട അട)�6 നീല Activate ബ9ൺ ക< ിK് െചR)ക. oസ്jത താൾ 
വീb)ം jറ4് വUം. 
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4. ഇംഗ< ീഷ് ഡിജി(ൽ പ"തിയ)െട അട)�6 നീല Launch ബ9ൺ ക< ിK് െചR)ക. 
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5. നിJൾ ഉപേയാഗി34 �ൗസറിന5സരിq്, മെ(ാU ടാബിേലാ ജാലകGിേലാ ഇംഗ< ീഷ് 
ഡിജി(ൽ പ"തി jറuവUം. 

a. If the training doesn’t load, click here to open it” എ4 സേ�ശം കbാൽ 
jടരാനായി നീല here ക< ിK് െചR)ക. 

 
6.  oദർശനoതലGിെd ഏ(വ)ം അടിയില)6 താേഴK് jറ34 വിഭവപ9ികയിൽ  

കീേഴാ9)6 അസ്hചിgം ക< ിK് െചR)ക. 
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7.  ഐച� ികJളിൽ അവസാനേGതായ Assess Your Skills - After ക< ിK് െചR)ക. 
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8. Assess Your skills – After എ4 താൾ �ശ^മാBം.  
a. സiയം ഉയർ4് വU4 Directions oത^eെSടാം. ഇത് അടയ്3വാൻ നീല  

Directions ടാബ് ക< ിK് െചR)ക. 
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9.  ഓേരാ oസ്താവനയ്3ം ഏെത�ില)ം ഒU സംഖ^ തിരെDട)Gി9് ച)വS് NEXT ബ9ൺ 
(വലേGാ9)6 അസ്hചിgം അല< ) ക< ിK് െചR)ക. 
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10. ച)വS് SUBMIT ബ9ൺ �ശ^മാവ)േ_ാൾ, SUBMIT ക< ിK് െചR)ക. 
a. SUBMIT ബ9ൺ �ശ^മാവ)4ിെല< �ിൽ,  BACK ക< ിK് െചയ്ത് ഓേരാ 

oസ്താവനയ്3ം ഒU സംഖ^ തിരെDട)Gി9) െb4് ഉറS് വU�ക. 
11.  അംഗീകാരം ലഭിKാൻ  SUBMIT ബ9ൺ  നിർബ�മായ)ം ക< ിK് െചയ്തിരിKണം. 
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12. FEEDBACK ജാലകം �ശ^മാവ)ം.  
a. FEEDBACK ജാലകം �ശ^മാവ)4ിെല< �ിൽ,  BACK ക< ിK് െചയ്ത് ഓേരാ 

oസ്താവനയ്3ം ഒU സംഖ^ തിരെDട)Gി9) െb4് ഉറS് വUGി SUBMIT  
ക< ിK് െചR)ക. 

13.  ജാലകേമാ ടാേബാ  അടയ്3ക. 
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14.  വഴിGാരാ പാഠ^പ"തിയ)െട മ)ഖ^താളിൽ ഒU  അടയാളെS9ി �ശ^മാവ)ം. 
വഴിGാരയ)െടയ)ം നിലകള)െടയ)ം പc ർGീകരണ സc ചകമായി, ഇടത് വശെG 
പc ർGീകരണ ശതമാനം വർ"ി3ം. 
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15. പ"തി പc ർണ� െമ4് കാണിqതിെd സpിരീകരണമായി ഒU ഇംഗ< ീഷ് ഇെമയിൽ നിJൾK് 
ലഭി3ം.  അട)G പ"തി jടJ)4തിന് മ)ൻപായി ക<  ് ഭാരവാഹികളിൽ നിuം നിJൾ 
അംഗീകാരGിനായി കാGിരിേKb ആവശ^ം ഇല< .  
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ഇംഗ< ീഷ് ഡിജി(ൽ വഴിGാരയിൽ ഒU നിലയ)െട അംഗീകാരം 
ലഭി34െതJെന 
നിJൾ ഒU നിലയിെല എല< ാ പ"തികള)ം പc ർGിയാ3കയ)ം പc ർണ� െമ4് കാണി3കയ)ം 
െചR)േ_ാൾ  Base Camp-ൽ നിലപc ർണ� െമ4് കാണി3ക.  

1. “ഒU  മലയാളം പി ഡി എഫ് പ"തി പc ർGിയാ34തിെdഅംഗീകാരം 
ലഭി34െതJെന?” എ4 വിഭാഗം നിJൾ ഒU നിലയിൽ പc ർGിയാ34 ഓേരാ 
മലയാളം പിഡി എഫ് പ"തിയ്3ം ആവർGിയ്3ക.  

a. മലയാളം പി ഡി എഫ് ലഭ^മല< ാG പ"തികൾ ഇംഗ< ീഷ്  പതിS് ഉപേയാഗിq് 
പc ർGിയാേKbതായി വUം. 

2. 3, 4, 5 നിലകളിൽ ആവശ^മായ ഐച� ികJൾ പc ർGിയാ3ക: നില 3-ൽ 2 ഐച� ികJൾ, 
നില 4-ൽ ഒU  ഐച� ികം, നില 5-ൽ ഒU  ഐച� ികം. 

a. എല< ാ ഐച� ികJള)ം കാ�4തിന് View Details ക< ിK് െചR)ക.  
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b. നിJൾ ലഭ^മായ എല< ാ ഐച� ികJള)ം കാ�ം.   “ഒU  മലയാളം പി ഡി എഫ് 
പ"തി പc ർGിയാ34തിെd അംഗീകാരം ലഭി34െതJെന?” എ4 വിഭാഗം 
നിJൾ പc ർGിയാKിയ എല< ാ ഐച� ികJൾ3ം  ആവർGി3ക. 
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3. ഇടj വശെG നില ക< ിK് െചR)ക. പ"തികൾK് താെഴയ)6 Level # Completion 
േനാ3ക.  

a. Not Activated എ4 സpിതി കാണി3ം.  
b. Pending Prior Training  കാ�കയാെണ�ിൽ എല< ാ പ"തികള)ം പc ർണ� െമ4് 

കാണിqി9) െbാ എ4് പരിേശാധി3ക. 
4. Activate ക< ിK് െചR)ക, താൾ പ)jKെSട) ം. 
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5. Registered എ4 സpിതി കാ�ം.   Launch ക< ിK് െചR)ക. 
 

 
 

6. ഒU പ)തിയ ടാബിേലാ ജാലകGിേലാ ഇംഗ< ീഷ് പി ഡി എഫ് jറ3ം. ഇത് അവഗണിq് 
ടാേബാ ജാലകേമാ അടയ്3ക. 
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7. Mark Complete ക< ിK് െചR)ക. താൾ പ)jKെSട) ം. 
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8. Pending Completion Approval  എ4 സpിതിയിേലK് മാറ) ം.  
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9. നിJള)െട വിദ^ാഭ^ാസ ഉപാ"^eേനാ, ക<  ് ഈെമയിലിേലെKാ ഒU ഈെമയിൽ 
സiയേമ അയയ്KെSട)u. ക<  ് അ"^eേനാ വിദ^ാഭ^ാസ ഉപാ"^eേനാ െസ�9റിേയാ  
നില പc ർണ� െമ4് കാണിKണം.  

10. ക< ബ് ഭാരവാഹി നില പc ർണ� െമ4് കാണി3േ_ാൾ മ)ഖ^ വഴിGാര പാഠ^പ"തി താളിൽ 
ഒU അടയാളെS9ി കാ�കയ)ം Completed എ4 സpിതിയിേലK് മാറ)കയ)ം െചR)ം. നില 
പc ർGീകരണ േതാത് 100% എ4ാBം. 

11. ഇംഗ< ീഷില)6 സാe^പhം കാ�4തിന് View Certificate ക< ിK് െചR)ക.  
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12. നിJൾ ഉപേയാഗി34 �ൗസറി5 അ5സരിq് ഇംഗ< ീഷില)6 പിഡി   എഫ് മെ(ാU 
ടാബിേലാ ജാലകGിേലാ jറ3ം. 

a. ഈ സാe^പhJൾ ഇേSാൾ മലയാളGിൽ ലഭ^മല< . 
 

 
 

13. ആവശ^ാ5സരണം പി ഡി എഫ്, ഡൗൺേലാഡ് oിd് എ4ിവയിൽ ഏെത�ില)ം ഒേ4ാ 
രb)ം �ടിേയാ  െചR)ക. 

a. ഡൗൺേലാഡ് oിd് എ4ീ o�ിയകൾ നിJള)െട �ൗസറിന് അ5സരിq് 
വ^ത^സ്തമായിരിKാം. 

14. ക<  ് ഭാരവാഹിേയാട് നിJൾ36 അംഗീകാരം  Club Central-ൽ    നൽBവാൻ 
ഓർzിSി3ക. 
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ഇംഗ< ീഷ് ഡിജി(ൽ വഴിGാരയിൽ നിJള)െട വഴിGാരയ്36 അംഗീകാരം 
എJെന േനടാം 
നിJൾ എല< ാ നിലകള)ം പc ർGിയാ3കയ)ം അവ പc ർണ� െമ4് കാണി3കയ)ം െചR)േ_ാൾ Base 
Camp-ൽ ആ വഴിGാര പc ർണ� െമ4് കാണി3ക. 

1. “ഇംഗ< ീഷ് ഡിജി(ൽ വഴിGാരയിൽ ഒU നിലയ)െട അംഗീകാരം ലഭി34െതJെന?” എ4 
ഭാഗം വഴിGാരയിെല എല< ാ നിലകൾ3ം ആവർGി3ക. 

2. 5 നിലകൾ3ം അടയാളചിgJൾ ഉെb4് ഉറS)വU�ക. 
3. Path Completion ക< ിK് െചR)ക.  
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4. Reflect on Your Path പ"തി എട)3ക. 
a. Not activated എ4താവണം സpിതി. 
b. Pending prior training എ4താണ് സpിതിെയ�ിൽ എല< ാ നിലകള)ം 

പc ർGിയാKെS9)  എ4് ഉറS)വU�ക. 
5. പ"തിയ്K് സമീപമ)6 നീല Activate  ബ9ൺ ക< ിK് െചR)ക. താൾ പ)jKെSട) ം. 
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6. പ"തിയ്K് സമീപമ)6 നീല Launch  ബ9ൺ ക< ിK് െചR)ക. 
 

 
 

7. നിJള)െട  �ൗസറി5 അ5സരിq് ഡിജി(ൽ പ"തി പ)തിയ ടാബിേലാ ജാലകGിേലാ 
jറ3ം. 

a. “If the training doesn’t load, click here to open it” എ4 സേ�ശം കbാൽ 
jടരാനായി നീല here ക< ിK് െചR)ക.  
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8. oദർശനoതലGിെd ഏ(വ)ം അടിയില)6 താേഴK് jറ34 വിഭവപ9ികയിൽ  !
താേഴാ9)6 അസ്hചിgം ക< ിK് െചR)ക. 
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9. ഐച� ികJളിൽ അവസാനേGതായ Assess Your skills – After ക< ിK് െചR)ക. 
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10. Assess Your skills – After എ4 താൾ �ശ^മാBം. 
11. ഓേരാ േചാദ^Gി5ം ഏെത�ില)ം ഒU സംഖ^ തിരെDട)Gി9് ച)വS് NEXT ബ9ൺ 

(വലേGാ9)6 അസ്hചിgം അല< ) ക< ിK് െചR)ക. 
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12. ച)വS് SUBMIT ബ9ൺ �ശ^മാവ)േ_ാൾ, SUBMIT ക< ിK് െചR)ക. 
a. SUBMIT ബ9ൺ �ശ^മാവ)4ിെല< �ിൽ,  BACK ക< ിK് െചയ്ത് ഓേരാ േചാദ^Gി5ം 

ഒU സംഖ^ തിരെDട)Gി9) െb4് ഉറS് വU�ക.  
13. അംഗീകാരം ലഭിKാൻ  SUBMIT ബ9ൺ ക< ിK് െചയ്തിരിKണം. 
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14. FEEDBACK ജാലകം jറ3ം.  
a. oതികരണGിനായ)6 ജാലകം jറu വU4ിെല< �ിൽ ഓേരാ േചാദ^Gി5ം ഒU 

സംഖ^ തിരെDട)Gി9) െb4് ഉറS് വUGി SUBMIT ബ9ൺ ക< ിK് െചR)ക.  
15. ജാലകേമാ ടാേബാ അടയ്3ക.  

 

 
  



53 
 

16. വഴിGാരാപാഠ^പ"തിയ)െട മ)ഖ^താളിൽ ഒU അടയാളെS9ി �ശ^മാവ)ം.  വഴിGാരയ)െടയ)ം 
നിലയ)െടയ)ം പc ർGീകരണ സc ചകമായി, ഇടത് വശെG പc ർGീകരണ ശതമാനം 
വർ"ി3ം. 
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17. പ"തി പc ർണ� മായതിെന സpിരീകരിq് നിJൾK് ഇംഗ< ീഷിൽ ഒU ഇെമയിൽ ലഭി3ം. 
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18. ഇേSാൾ  Path Completion  എ4 ഇനGിെd സpിതി Not activated എ4ാBം. 
19. Activate ക< ിK് െചR)ക, താൾ പ)jKെSട) ം.  
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20. സpിതി Registered എ4ാBം.  Launch ക< ിK് െചR)ക.  
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21. പ)തിയ ടാബിേലാ ജാലകGിേലാ ഇംഗ< ീഷ് പി ഡി എഫ് jറ3ം. ഇത് അവഗണിq് ടാേബാ 
ജാലകേമാ അടയ്3ക. 
 

 
 

22. Mark Complete ക< ിK് െചR)ക. താൾ പ)jKെSട) ം. 
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23. സpിതി  Pending Completion Approval  എ4ായി മാറ) ം. 
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24. നിJള)െട വിദ^ാഭ^ാസ ഉപാ"^eേനാ, ക< ബ് ഈെമയിലിേലേKാ ഒU ഈെമയിൽ 
സiയേമ അയയ്KെSട)u. ക< ബ് അ"^eേനാ വിദ^ാഭ^ാസ ഉപാ"^eേനാ െസ�9റിേയാ  
നില പc ർണ� െമ4് കാണിKണം.  

25. ക<  ് ഭാരവാഹി നില പc ർണ� െമ4് കാണി3േ_ാൾ മ)ഖ^ വഴിGാരാപാഠ^പ"തി താളിൽ 
ഒU അടയാളെS9ി കാ�കയ)ം സpിതി Completed എ4ായി മാറ)കയ)ം െചR)ം. നില 
പc ർGീകരണ േതാത് 100% എ4ാBം.. 

26. ഇംഗ< ീഷില)6 പc ർGീകരണ സാe^പhം കാ�4തിന് View   Certificate ക< ിK് െചR)ക.  
a. നിJള)െട �ൗസറി5 അ5സരിq് ഇംഗ< ീഷില)6 പി ഡി   എഫ് മെ(ാU ടാബിേലാ 

ജാലകGിേലാ jറ3ം. 
b. ഈ സാe^പhJൾ ഇേSാൾ മലയാളGിൽ ലഭ^മല< . 
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27. ആവശ^ാ5സരണം പി ഡി എഫ് ഡൗൺേലാഡ് െചയ്ത് oിd്  െചR)ക. 
a. ഡൗൺേലാഡ)ം oിd)ം  െചR)4 o�ിയ നിJള)െട �ൗസറിന് അ5സരിq് 

വ^ത^ാസെSടാം. 
 

 
 

28. Club Central-ൽ നിJൾK് അംഗീകാരം നൽകാൻ ക<  ് ഭാരവാഹിെയ ഓർzെSട)�ക. 
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29. നിJള)െട പc ർGിയാKിയ വഴിGാര ഇേSാൾ Paths and Learning-d് Completed  താളിൽ  
കാ�ം. 

a. Paths and Learning-ന് മ)കളിലc െട Paths and Learning ക< ിK് െചR)ക. 
b. Active-ന് അട)G് താേഴാ9)6 അസ്hചിgം അമർGി  Completed ക< ിK് െചR)ക. 
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c. പ9ികയ)െട  മ)കളിലായി നിJെട പc ർGിയായ ഇംഗ< ീഷ് ഡിജി(ൽ വഴിGാര ഒU 
പ)സ്തകചിgGിൽ കാണെSട) ം. 
 

 
 


