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Pathways പദ്ധതികൾ മറ്റു 
ഭാഷകളിൽ 
ഉപയ ാഗിക്കുന്നതിനുള്ള 
ദ്രുതാരംഭ വഴികാട്ടി 

 
ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് പരിജ്ഞാനമുള്ളവയരാ, Base Camp നിലവിൽ പരിച മുള്ളവയരാ 
ആ  അംഗങ്ങൾക്കാണ് ഈ ദ്രുതാരംഭ വഴികാട്ടി ശുപാർശ ചചയ്യചെടുന്നത്. 
അംഗങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പരിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞവരും, Base Camp 
പരിചിതമലലാത്തവരും ര വാ ി വിശരമാ  വഴികാട്ടി ഉപയ ാഗിക്കുക. 
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പദ്ധതികൾ മറ്റ  ഭാഷകളിൽ 
ഉപയയാഗിക്കുന്നതിനുള്ള ദ്രുതാരുംഭ വഴികാട്ടി 
എന്നതിന്റെ മല്യാളപരിഭാഷ 
റല് അുംഗങ്ങള റട ഒരു സ്വതദ്ര തർജ്ജമാ-
പുനഃപരിയശാധനാസ്മിതിയുറട ദ്പതിഫല്മില്ലാത്ത 
സ്ന്നദ്ധ യസ്വനത്തില്ൂറടയാണ് തയാൊക്കിയത്. ഇത് 

യല്ാക ആസ്ഥാന കാരയാല്യും 
പരിയശാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സ്ാമദ്ഗികളിറല് 
ഗുണനില്വാരും കൃതയത റതറ്റ കൾ വിട്ട യപാകല്ുകൾ
ഇവയുറട ഉപയയാഗത്തിൽ നിന്നുണ്ടായയക്കാവുന്ന 
നിയമദ്പശ്നങ്ങൾ എന്നിവക്ക് 
യല്ാക ആസ്ഥാന കാരയാല്യും ഉത്തരവാരിയല്ല
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ആമുഖം 
 
അെബി, ല്ളിതചചനീസ്, പരമ്പരാഗത ചചനീസ്, ഇുംഗ്ലീഷ്, റദ്ഫഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ജാപ്പനീസ്, 
റകാെിയൻ, യപാർച്ച ഗീസ്, സ്പാനിഷ്, തമിഴ് എന്നീ ഭാഷകളിറല് Pathways പദ്ധതികൾക്ക് 
ഈ വഴികാട്ടി ബാധകമല്ല. ഈ ഭാഷകളിൽ ഡിജിറ്റൽ Pathways വഴിത്താരകൾ വാങ്ങാൻ 
ല്ഭയമാണ്.  
 
ചില് Pathways പദ്ധതികൾ ഒയന്നാ അതില്ധികയമാ ഡിസ്ദ്ടിക്ട് തർജ്ജമ സ്ുംഘങ്ങൾ 
മുയേന മല്യാളത്തിയല്ക്ക് തർജ്ജമ റചയ്തിട്ട ണ്ട്. ഇവ ഡൗൺയല്ാഡ് റചയ്യാവുന്ന 
PDF-കൾ ആയി Basecamp-ൽ ല്ഭയമാണ്. എന്നാൽ പൂർണമായ ഡിജിറ്റൽ അനുഭവും 
മല്യാളത്തിൽ തത്കാല്ും ല്ഭയമല്ല. 
 
മല്യാളത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ, നില്കൾ, വഴിത്താരകൾ, 
എന്നിവയുറട അുംഗീകാരും ല്ഭിക്കുവാൻ ഇുംഗ്ലീഷിറല്യയാ (മറ്റ് ല്ഭയമായ 
ഭാഷകളിറല്യയാ) ഡിജിറ്റൽ വഴിത്താര വാങ്ങുകയുും അവയിൽ പദ്ധതികൾ, 
നില്കൾ, വഴിത്താരകൾ, എന്നിവ പൂർത്തിയായതായി Base Camp-ൽ 
സ്ൂചിപ്പിക്കുകയുും യവണും. ഇുംഗ്ലീഷ് പദ്ധതികൾക്ക് പകരും മല്യാളും PDF 
പദ്ധതികൾ ഉപയയാഗിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങറള അനുവരിക്കുും. നിങ്ങൾ 
മല്യാളത്തില്ുള്ള പദ്ധതികളാണ് പൂർത്തിയാക്കുന്നറതന്ന് നിങ്ങള റട ക്ലബ് 
ഭാരവാഹികറള അെിയിക്കാൻ മെക്കരുത്. 
 
ഒയരാ വഴിത്താരറയ പറ്റിയുും ഒരു വിവരണും താറഴ കാണാും. വഴിത്താരയിറല് 
എല്ലാ പദ്ധതികള ും ഇയപ്പാൾ മല്യാളത്തിൽ ല്ഭയമായിരിക്കില്ല. എങ്കില്ുും, 
ഇവയിൽ ഏത് വഴിത്താരയാണ് നിങ്ങള റട ല്ക്ഷയങ്ങൾക്കുും 
പഠനാവശയങ്ങൾക്കുും ഉചിതറമന്ന് പരിഗണിക്കണും. നില്വില്ുള്ള പദ്ധതില്ഭയത 
അെിയാൻ, ഇവിചട ക്ലിക്ക് ചചയ്യുക. 
 

വഴിത്താരാ വിവരണങ്ങൾ  
 

 

ചലനാത്മക യനതൃതവം 
ഈ വഴിത്താര നിങ്ങള റട നയപരമായ യനതൃതവപാടവും 
റകട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ സ്ഹായിക്കുന്നു. യനതൃതവ-ആശയവിനിമയ 
ചശല്ികൾ, ഒരു സ്ുംഘത്തിൽ സ്ുംഘർഷത്താല്ുണ്ടാവുന്ന ഫല്ങ്ങൾ, 
സ്ുംഘർഷങ്ങൾക്ക് ക്ഷയും വരുത്തായനാ അവയ്ക്ക് രിശായബാധും 
നൽകായനാ ഉതകുന്ന ചനപുണയും, ഇവ മനസ്സില്ാക്കുന്നതിൽ ഈ 
വഴിത്താരയിറല് പദ്ധതികൾ ദ്ശദ്ധയകദ്രീകരിക്കുന്നു. കൂടാറത, ഒരു 
സ്ഥാപനത്തിയല്ാ സ്ുംഘത്തിയല്ാ മാറ്റങ്ങൾ സ്ുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള 
തദ്രങ്ങൾ, വയക്തിഗത ആശയവിനിമയും, റപാതുദ്പസ്ുംഗും എന്നിവയുറട 
വികസ്നത്തില്ുും ഈ വഴിത്താര ഊന്നൽ നൽകുന്നു. നിങ്ങള റട 
യനതൃതവപാടവും ദ്പയയാഗിക്കുന്നതിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന പദ്ധതിയില്ാണ് 
ഈ വഴിത്താര പൂർണമാവുന്നത്. 
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ഫലദ്പരമാ  പരിശീലനം 
ഗുണാത്മക ആശയ സ്ുംയവരകനുും യനതാവുും എന്ന നില്യിൽ നിങ്ങള റട 
കഴിവുകറള വളർത്തുന്നതിന് ഈ വഴിത്താര സ്ഹായിക്കുന്നു. 
അഭിദ്പാചയകയും ഊട്ടിയുെപ്പിക്കുന്നതിനുും, പരിശീല്നത്തില്ൂറട 
മറ്റ ള്ളവരുറട ഉന്നമനത്തിന് ദ്ശമിക്കുന്നതിനുും, സ്ുശകതമായ 
റപാതുദ്പഭാഷണചനപുണയും ഉെപ്പിക്കുന്നതിനുും ഈ വഴിത്താരയിറല് 
പദ്ധതികൾ ദ്ശദ്ധയകദ്രീകരിക്കുന്നു. ഓയരാ പദ്ധതിയുും 
വയക്തികൾക്കിടയിറല് ഫല്ദ്പരമാ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ 
ദ്പാധാനയത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. നിങ്ങള റട ഭാവനയ്ക്ക് 
അനുസ്രിച്ച ള്ള “ഉന്നത ദ്പകടനമുള്ള യനതൃതവും” എന്ന പദ്ധതിയിൽ ആണ് 
ഈ വഴിത്താര പൂർണ്ണമാവുന്നത്. 
 

 

നർമ്മഭാഷണം 
ഈ വഴിത്താര പരിപൂർണനായ റപാതു ദ്പഭാഷകൻ എന്ന നില്യില്ുള്ള 
നിങ്ങള റട കഴിവുകറള വളർത്താൻ സ്ഹായിയ്ക്കുന്നു. വിവിധ 
തരത്തില്ുള്ള നർമ്മങ്ങയളാ് സ്രസ്യർ എങ്ങറന ദ്പതികരിയ്ക്കുന്നു എന്ന് 
മനസ്സില്ാക്കുന്നതില്ുും നർമ്മയത്താറട ഒരു സ്യരശും നൽകുവാനുള്ള 
നിങ്ങള റട കഴിവിറന റമച്ചറപ്പടുത്തുന്നതില്ുും ഈ വഴിത്താരയിറല് 
പദ്ധതികൾ ദ്ശദ്ധ യകദ്രീകരിക്കുന്നു. ഫല്ദ്പരമായ റപാതുദ്പഭാഷണ 
തദ്രങ്ങൾ, ദ്പസ്ുംഗരചന, ദ്പസ്ുംഗാവതരണും, നർമ്മകഥകള റട ദ്പയയാഗും 
എന്നിവയില്ുള്ള ധാരണ വികസ്ിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പദ്ധതി 
സ്ഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പഠിച്ചറതല്ലാും ദ്പയയാഗിക്കാൻ അനുവരിക്കുന്ന 
ഒരു മികച്ച ദ്പസ്ുംഗയത്താറടയാണ് ഈ വഴിത്താര പൂർണ്ണമാവുന്നത്. 
 

 

സർഗ്ഗാത്മക ആസൂദ്തണം 
റപാതുദ്പഭാഷകൻ, യനതാവ് എന്ന നില്കളില്ുള്ള നിങ്ങള റട കഴിവുകൾ 
വളർത്താൻ ഈ വഴിത്താര സ്ഹായിക്കുന്നു.നിങ്ങൾ 
അവതരിപ്പിക്കുയമ്പാൾ സ്രസ്യരുമായി സ്ുരൃഢമായ ഒരു ബന്ധും 
വികസ്ിപ്പിക്കുക, ദ്പസ്ുംഗചരചന, ദ്പസ്ുംഗാവതരണും എന്നിവയിൽ ഈ 
വഴിത്താരയിറല് പദ്ധതികൾ ദ്ശദ്ധ യകദ്രീകരിക്കുന്നു. പദ്ധതി 
നിർവഹണത്തിറല് വിവിധ പടികൾ മനസ്സില്ാക്കുന്നതിനുും നൂതനമായ 
പരിഹാരങ്ങൾ സ്ൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുും ഈ പദ്ധതികൾ 
സ്ഹായിക്കുന്നു.നിങ്ങള റട ഭാവനയ്ക്ക് അനുസ്രിച്ച ള്ള “ഉന്നത 
ദ്പകടനമുള്ള യനതൃതവും” എന്ന പദ്ധതിയിൽ ആണ് ഈ വഴിത്താര 
പൂർണ്ണമാവുന്നത്. 
 

 

യനതൃതവവികസനം 
കഴിവുറ്റ ആശയ സ്ുംയവരകനുും യനതാവുും എന്ന നില്യിൽ നിങ്ങള റട 
കഴിവുകറള വളർത്തുന്നതിന് ഈ വഴിത്താര സ്ഹായിക്കുന്നു. സ്മയും 
എങ്ങറന പാല്ിക്കണറമന്ന് പഠിക്കുക, പദ്ധതികൾ വികസ്ിപ്പിക്കുക, 
നടപ്പില്ാക്കുക എന്നിവയിൽ ഈ വഴിത്താരയിറല് പദ്ധതികൾ ദ്ശദ്ധ 
യകദ്രീകരിക്കുന്നു. റപാതുദ്പഭാഷണത്തിനുും സ്ുംഘറത്ത നയിക്കുന്നതിനുും 
എല്ലാ പദ്ധതികളില്ുും ഊന്നൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പഠിച്ചറതല്ലാും 
ദ്പയയാഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ചടങ്ങ് ആസ്ൂദ്തണും റചയ്യ കയുും അത് 
നടപ്പാക്കുകയുും റചയ്യ ന്നയതാറടയാണ് ഈ വഴിത്താര പൂർണ്ണമാവുന്നത്. 
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ദ്പയചാരന തദ്രങ്ങൾ 
ശക്തനുും കഴിവുറ്റവനുമായ ഒരു ആശയസ്ുംയവരകൻ എന്ന നില്യിൽ 
നിങ്ങള റട കഴിവുകൾ വികസ്ിപ്പിക്കാൻ ഈ വഴിത്താര നിങ്ങറള 
സ്ഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങള റട ചുറ്റ മുള്ളവരുമായി ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തുക, 
ദ്പയചാരനറമറരന്നെിയുക, കൃതയ നിർവഹണത്തിനായി 
റചെുസ്ുംഘങ്ങറള വിജയകരമായി നയിക്കുക എന്നീ തദ്രങ്ങൾ 
പഠിക്കുന്നതിൽ ഈ പദ്ധതികൾ ദ്ശദ്ധ യകദ്രീകരിക്കുന്നു.. 
റപാതുദ്പസ്ുംഗത്തില്ടക്കമുള്ള നിങ്ങള റട എല്ലാവിധ കഴിവുകറളയുും 
ഏയകാപിപ്പിച്ച് സ്മദ്ഗമായ ഒരു സ്ുംഘരൂപീകരണപദ്ധതിയയാറടയാണ് 
ഈ വഴിത്താര പൂർണ്ണമാവുന്നത്. 
 

 

യദ്പരക സവാധീനം 
ഈ വഴിത്താര പരിപൂർണനായ റപാതു ദ്പഭാഷകൻ എന്ന നില്യില്ുള്ള 
നിങ്ങള റട കഴിവുകറള വളർത്താൻ സ്ഹായിയ്ക്കുന്നു. പരസ്പര 
ആശയവിനിമയയശഷിയുും റപാതുദ്പഭാഷണപാടവവുും 
വളർത്തുന്നതിയനാറടാപ്പും പരസ്പര ആയല്ാചനയില്ൂറട 
ഗുണാത്മകഫല്ദ്പാപ്തി യനടുന്നറതങ്ങറന എന്നതില്ാണ് ഈ 
വഴിത്താരയിറല് പദ്ധതികൾ ദ്ശദ്ധയകദ്രീകരിക്കുന്നത്. സ്ങ്കീർണ്ണമായ 
സ്ാഹചരയങ്ങൾ അഭിമുേീകരിക്കാനുള്ള യനതൃതവ പാടവും 
വികസ്ിപ്പിക്കുന്നതിയനാറടാപ്പും റവല്ല വിളികൾക്ക് നൂതനമായ 
പരിഹാരങ്ങൾ കറണ്ടത്തുന്നതിനുും ഓയരാ പദ്ധതിയുും ഊന്നൽ നൽകുന്നു.. 
നിങ്ങള റട ഭാവനയ്ക്ക് അനുസ്രിച്ച ള്ള “ഉന്നത ദ്പകടനമുള്ള യനതൃതവും” 
എന്ന പദ്ധതിയിൽ ആണ് ഈ വഴിത്താര പൂർണ്ണമാവുന്നത്.. 
 

 

അവതരണ പരിജ്ഞാനം 
നിപുണനായ ദ്പസ്ുംഗകൻ എന്ന നില്യിൽ നിങ്ങള റട കഴിവുകൾ 
റകട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ഈ വഴിത്താര നിങ്ങറള സ്ഹായിക്കുന്നു. സ്രസ്യർ 
നിങ്ങള മായി എങ്ങറന ദ്പതികരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സില്ാക്കുന്നതില്ുും 
സ്രസ്യരുമായുള്ള ബന്ധും റമച്ചറപ്പടുത്തുന്നതില്ുും ഈ വഴിത്താരയിറല് 
പദ്ധതികൾ ദ്ശദ്ധയകദ്രീകരിക്കുന്നു. ദ്പസ്ുംഗരചന, ദ്പസ്ുംഗാവതരണും 
എന്നിവയടക്കും ഫല്ദ്പരമായ റപാതുദ്പഭാഷണ തദ്രങ്ങളില്ുള്ള ധാരണ 
വികസ്ിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പദ്ധതികൾ സ്ഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 
പഠിച്ചറതല്ലാും ദ്പയയാഗിക്കാൻ അനുവരിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച 
ദ്പസ്ുംഗയത്താറടയാണ് ഈ വഴിത്താര പൂർണ്ണമാവുന്നത്.. 
 

 

തദ്രപരമാ  ബന്ധങ്ങൾ 
ആശയസ്ുംയവരനത്തിറല് ഒരു യനതാവ് എന്ന നില്യിൽ നിങ്ങള റട 
കഴിവുകൾ റകട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ഈ വഴിത്താര നിങ്ങറള സ്ഹായിക്കുന്നു. 
ചവവിധയങ്ങൾ മനസ്സില്ാക്കൽ, വിഭിന്ന തരത്തില്ുള്ളവരുമായി 
വയക്തിപരവുും റതാഴിൽപരവുമായ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
റപാതുജനസ്മ്പർക്ക തദ്രങ്ങൾ വികസ്ിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഈ 
വഴിത്താരയിറല് പദ്ധതികൾ ദ്ശദ്ധയകദ്രീകരിക്കുന്നു. റമച്ചറപ്പട്ട രീതിയിൽ 
പരസ്പര ആശയവിനിമയും റചയ്ത് ഒരു റപാതുദ്പഭാഷകനാവുക 
എന്നതിൽ ഓയരാ പദ്ധതിയുും ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ഒരു സ്ന്നദ്ധ 
സ്ുംഘടനയിറല് യനതാവ് എന്ന നില്യിൽ നിങ്ങള റട കഴിവുകൾ 
ദ്പയയാഗിക്കാവുന്ന ഒരു പദ്ധതിയില്ാണ് ഈ വഴിത്താര 
പൂർണ്ണമാവുന്നത്. 
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സംഘ സഹദ്പവർത്തനം 
സ്ഹകരണസ്ന്നദ്ധനായ യനതാവ് എന്ന നില്യിൽ നിങ്ങള റട കഴിവുകൾ 
റകട്ടിപ്പടുക്കു-വാൻ ഈ വഴിത്താര നിങ്ങറള സ്ഹായിക്കുന്നു. 
സ്ജീവമായി ദ്ശദ്ധിക്കൽ, മറ്റ ള്ളവറര ദ്പയചാരിപ്പിക്കൽ, ഒരു 
സ്ുംഘവുമായി സ്ഹവർത്തിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഈ വഴിത്താരയിറല് 
പദ്ധതികൾ ദ്ശദ്ധയകദ്രീകരിക്കുന്നു. പരസ്പര ആശയവിനിമയ യശഷിയുും 
റപാതുദ്പഭാഷണ പാടവവുും വളർത്തുന്നതിന് ഈ വഴിത്താരയിറല് 
പദ്ധതികൾ ദ്ശദ്ധയകദ്രീകരിക്കുന്നു. പരസ്പര ആശയവിനിമയ യശഷിയുും 
റപാതുദ്പഭാഷണ പാടവവുും വളർത്തുന്നതിന് ഓയരാ പദ്ധതിയുും 
സ്ഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങള റട യനതൃപാടവും ദ്പയയാഗിക്കുന്നതിൽ 
ദ്ശദ്ധയകദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയില്ാണ് ഈ വഴിത്താര 
പൂർണ്ണമാവുന്നത്. 
 

 

രർശനാത്മക ആശ വിനിമ ം 
തദ്രജ്ഞനായ ആശയസ്ുംയവരകനുും യനതാവുും എന്ന നില്യിൽ നിങ്ങള റട 
കഴിവുകൾ റകട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ ഈ വഴിത്താര നിങ്ങറള സ്ഹായിക്കുന്നു. 
ഒരു സ്ുംഘവുമായി വിവരും പങ്കുറവക്കുന്നതില്ുള്ള നിങ്ങള റട 
കഴിവുകൾ വളർത്തൽ, ആശയസ്ുംയവരനും ആസ്ൂദ്തണും റചയ്യൽ, നൂതന 
പരിഹാരങ്ങൾ സ്ൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിവയിൽ ഈ വഴിത്താരയിറല് 
പദ്ധതികൾ ദ്ശദ്ധയകദ്രീകരിക്കുന്നു. ദ്പസ്ുംഗരചനയില്ുും 
ദ്പസ്ുംഗാവതരണത്തില്ുും ഓയരാ പദ്ധതിയുും ഊന്നൽ നൽകുന്നു. 
വയക്തിപരയമാ റതാഴിൽ പരയമാ ആയ ഒരു രീർഘകാല് വീക്ഷണത്തിന്റെ 
വികസ്നത്തില്ുും സ്മാരുംഭത്തില്ുമാണ് ഈ വഴിത്താര പൂർണ്ണമാവുന്നത്. 
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മല ാളം പിഡിഎഫ് പദ്ധതികൾ കചെയത്തെത് എങ്ങചന 
1. ഒരു ഇുംഗ്ലീഷ് ഡിജിറ്റൽ വഴിത്താര വാങ്ങുക. 
2. Base Camp-ൽ ദ്പയവശിക്കുക. 
3. മുകളില്റത്ത നാടയമൽ Tutorials and Resources-നു മുകളിൽ കഴ്സ്ർ 

റകാണ്ടുവരിക. 
4. തായഴക്ക് തുെക്കുന്ന വിഭവപട്ടികയിയേൽ Tutorials and Resources ക്ലിക്ക് 

റചയ്യ ക. 

 
 

5. Tutorials and Resources എന്ന ദ്പരർശനദ്പതലം ദ്പതയക്ഷചെടും. 
6. Subject എന്ന വിഭവപ്പട്ടികയിയേൽ Pathways Projects in Additional Languages 

ക്ലിക്ക് റചയ്യ ക. മല്യാളും ക്ലിക്ക് റചയ്യ ക. 

 
7.  നിങ്ങൾക്ക് ആവശയമുള്ള പദ്ധതി ക്ലിക്ക് റചയ്ത്, ആരുംഭിച്ച് പി ഡി എഫ് 

നിങ്ങള റട ഉപകരണത്തിൽ ഡൗൺയല്ാഡ് റചയ്യ ക.   
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ഒരു മല ാളം പി ഡി എഫ് പദ്ധതി പൂർത്തി ാക്കുന്നതിന്ചറ 
അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നചതങ്ങചന 

1. Base Camp -ൽ ദ്പയവശിക്കുക. 
2. നിങ്ങള റട ഇുംഗ്ലീഷ് ഡിജിറ്റൽ വഴിത്താരയില്ൂറട സ്ഞ്ചരിക്കുക. 
3. മല്യാളത്തിൽ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതി ആരുംഭിക്കുക. 
4. പദ്ധതി തുെക്കുയമ്പാൾ, താളിന്റെ ഏറ്റവുും അടിയില്ുള്ള തായഴക്ക് 

തുെക്കുന്ന വിഭവപട്ടികയിൽ കീയഴാട്ട ള്ള അസ്ദ്തചിഹ്നും ക്ലിക്ക് റചയ്യ ക. 
5. ഐച്ഛികങ്ങളിൽ അവസ്ാനയത്തതായ Assess Your skills – After ക്ലിക്ക് റചയ്യ ക. 
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6. ഓയരാ യചാരയത്തിനുും ഏറതങ്കില്ുും ഒരു സ്ുംേയ തിരറെടുത്തിട്ട് NEXT 
ബട്ടൺ (വല്യത്താട്ട ള്ള അസ്ദ്തചിഹ്നും അല്ല) ക്ലിക്ക് റചയ്യ ക. 

7. ചുവപ്പ് SUBMIT ബട്ടൺ രൃശയമാവുയമ്പാൾ, SUBMIT ക്ലിക്ക് റചയ്യ ക. 
 

 
 

8. FEEDBACK ജാല്കും തുെക്കുും. 
9. ടായബാ ജാല്കയമാ അടയ്ക്കുക. 
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10. വഴിത്താരാ പാഠയപദ്ധതിയുറട മുേയതാളിൽ ഒരു അടയാളറപ്പട്ടി 
രൃശയമാവുും. വഴിത്താരയുറടയുും നില്കള റടയുും പൂർത്തീകരണ 
സ്ൂചകമായി, ഇടത് വശറത്ത പൂർത്തീകരണ ശതമാനും വർദ്ധിക്കുും. 
 

 
 

11. പദ്ധതി പൂർണ്ണറമന്ന് കാണിച്ചതിന്റെ സ്ഥിരീകരണമായി ഒരു ഇുംഗ്ലീഷ് 
ഇറമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ല്ഭിക്കുും. 

12. മല്യാളത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ഓയരാ പദ്ധതിയ്ക്കുും മുകളിറല് പടികൾ 
ആവർത്തിയ്ക്കുക. 
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നിങ്ങളുചട ഇംഗ്ലീഷ് ഡിജിറ്റൽ വഴിത്താര ിചല ഒരു നില ുചട 
അംഗീകാരം എങ്ങചന യനടാം 

1. Base Camp -ൽ ദ്പയവശിക്കുക. 
2. നിങ്ങള റട ഇുംഗ്ലീഷ് ഡിജിറ്റൽ വഴിത്താരയില്ൂറട സ്ഞ്ചരിക്കുക. 
3. നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആദ്ഗഹിക്കുന്ന നില്യില്ൂറട സ്ഞ്ചരിക്കുക. 
4. പദ്ധതികൾക്ക് താറഴയുള്ള Level # Completion യനാക്കുക. Registered എന്ന 

സ്ഥിതി കാണിക്കുും.  
5. നില് പൂർത്തീകരണും എന്ന ഇനും ആരുംഭിക്കുക.  
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6. പുതിയ ടാബിയല്ാ ജാല്കത്തിയല്ാ ഇുംഗ്ലീഷ് പി ഡി എഫ് തുെക്കുും. ഇത് 
അവഗണിച്ച് ടായബാ ജാല്കയമാ അടയ്ക്കുക.  

7. നീല് Mark Complete ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് റചയ്യ ക.  
 

 
 

8. Club Central-ൽ നിങ്ങള റട അുംഗീകാരും നൽകുന്നതിനായി ക്ലബ്ബ് 
ഭാരവാഹിറയ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകl. 
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നിങ്ങളുചട ഇംഗ്ലീഷ് ഡിജിറ്റൽ വഴിത്താര ുചട അംഗീകാരം 
എങ്ങചന യനടാം 

1. Base Camp -ൽ ദ്പയവശിക്കുക. 
2. നിങ്ങള റട ഇുംഗ്ലീഷ് ഡിജിറ്റൽ വഴിത്താരയില്ൂറട സ്ഞ്ചരിക്കുക. 
3. Path Completion ക്ലിക്ക് റചയ്യ ക. 
4. Reflect on Your Path പദ്ധതി ആരുംഭിക്കുക.  
5. തായഴക്ക് തുെക്കുന്ന വിഭവപട്ടികയിൽ കീയഴാട്ട ള്ള അസ്ദ്തചിഹ്നും ക്ലിക്ക് 

റചയ്യ ക.  
6. അവസ്ാനറത്ത ഐച്ഛികമായ Assess Your skills – After ക്ലിക്ക് റചയ്യ ക. 
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7. ഓയരാ യചാരയത്തിനുും ഏറതങ്കില്ുും ഒരു സ്ുംേയ തിരറെടുത്തിട്ട് NEXT 
ബട്ടൺ (വല്യത്താട്ട ള്ള അസ്ദ്തചിഹ്നും അല്ല) ക്ലിക്ക് റചയ്യ ക. 

8. ചുവപ്പ് SUBMIT ബട്ടൺ രൃശയമാവുയമ്പാൾ, SUBMIT ക്ലിക്ക് റചയ്യ ക. 
 

 
 

9. FEEDBACK ജാല്കും തുെക്കുും. 
10. ടായബാ ജാല്കയമാ അടയ്ക്കുക. 
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11. വഴിത്താരാ പാഠയപദ്ധതിയുറട മുേയതാളിൽ ഒരു അടയാളറപ്പട്ടി 
രൃശയമാവുും. വഴിത്താരയുറടയുും നില്കള റടയുും പൂർത്തീകരണ 
സ്ൂചകമായി, ഇടത് വശറത്ത പൂർത്തീകരണ ശതമാനും വർദ്ധിക്കുും. 

12. പദ്ധതി പൂർണ്ണമായതിറന സ്ഥിരീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇുംഗ്ലീഷിൽ ഒരു 
ഇറമയിൽ ല്ഭിക്കുും.  

13. Path Completion എന്ന ഇനും ആരുംഭിക്കുക..  
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14. പുതിയ ടാബിയല്ാ ജാല്കത്തിയല്ാ ഇുംഗ്ലീഷ് പി ഡി എഫ് തുെക്കുും. ഇത് 
അവഗണിച്ച് ടായബാ ജാല്കയമാ അടയ്ക്കുക. 

15. നീല് Mark Complete ക്ലിക്ക് റചയ്യ ക. 
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16. നിങ്ങള റട വിരയാഭയാസ് ഉപാദ്ധയക്ഷയനാ, ക്ലബ് ഈറമയില്ിയല്യക്കാ ഒരു 
ഈറമയിൽ സ്വയയമ അയയ്ക്കറപ്പടുന്നു. ക്ലബ് അദ്ധയക്ഷയനാ വിരയാഭയാസ് 
ഉപാദ്ധയക്ഷയനാ റസ്ദ്കട്ടെിയയാ നില് പൂർണ്ണറമന്ന് കാണിക്കണും.  

17. ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹി നില് പൂർണ്ണറമന്ന് കാണിക്കുയമ്പാൾ മുേയ 
വഴിത്താരാപാഠയപദ്ധതി താളിൽ ഒരു അടയാളറപ്പട്ടി കാണുകയുും സ്ഥിതി 
Completed എന്നായി മാെുകയുും റചയ്യ ും. നില് പൂർത്തീകരണ യതാത് 100% 
എന്നാകുും. 

18. നിങ്ങള റട പൂർത്തിയാക്കിയ വഴിത്താര ഇയപ്പാൾ Paths and Learning ന്റെ 
Completed താളിൽ കാണുും. 
 

 
 

19. ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹിയയാ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അുംഗീകാരും Club Central-ൽ നൽകാൻ 
ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. 

 


