கடை ஊழியர்களுக் கான
வழிகாை்டி
உங் க கடையில விடையாை நிடைய டிஜிை்ைல் திறன் களுக்கான
பயிற் சி வீடியயாக்கை நீ ங் க பபற் றிருப் பீங் க. இந்த வீடியயாக்கை்
மூலம் பமாடபல் இடையத்டதப் பயன் படுத்துவது எப்படி என் பத
பதைிஞ் சுக்க, மக்களுக்கு உதவுவதற் காக உருவாக்கப்பை்ைது,
குறிப்பாக பபை்களுக்காக.
இந் த வழிகாை்டியானது உங் க கடையில வீடியயாக்கள எப் படி
இயக்குவது, வாடிக்டகயாளர்களுைன் வீடியயாக்கடளப் பகிர்வது
மற் றும் அவர்களுக்கு ஏதாவது யகள் விங் க இருந் தா அத பற் றிய
ஆயலாசடனகள சசால் லி எப் படி உதவுவது .

முதல் வீடியயா பமாடபல் பயன் பாடுகை அறிமுகப்படுத்துகிறது.
அப்புறம் , இைை்டு "கற் றல் பகுதிகை் " இருக்கு. ஒவ் பவாரு கற் றல்
பகுதியிலும் 4 வீடியயாக்கை் இருக்கு. ஒவ் பவாரு வீடியயாவும் ஒரு
திறடமடய கற் றுத் தருகிறது.

பகுதி 1: மக்களுைன் இடைதல்

1

2

வாை்ஸ்அப்பில்
வீடியயா
கால் கடைப்
பயன் படுத்தும்
நபை்களுைன் நான்
எப்படி யபசுவது?

3

வாை்ஸ்அப் பில்
குரல் சசய் திடய
எப் படி
அனுப் புவது?

வாை்ஸ்அப் பில்
உள் ள நபர்களின்
குழுவுைன்
புடகப் பைங் கடளப்
பகிர்வது எப் படி?

FOUNDATIONS
சமாடபல்
ஆப் ஸ்கள் என்றால்
என்ன, அடத
எப் படி சபறுவது??

PATHWAY 2: SEARCHING FOR INFORMATION

1
தகவடலத் யதை
எனது குரடல
எவ் வாறு
பயன்படுத்துவது
?

எனது குரல்
யதைல் கடள
எவ் வாறு
சிறப் பாகச்
சசய் வது?

எனக்கு மிகவும்
பயனுள் ளடதகை்ை
றிய, தகவடல
எப் படிப் பார்ப்பது?
இடையத்தில் நான்
கை்டுபிடிக்கும்
தகவடல சரியானது
தான் என நான்
எப் படி நம் புவது ,
என்படத எப் படி
அறிவது?

4

வாை்ஸ்அப் பில்
நான் சபற் ற
சசய் திகடள எப் படி
மற் றவர்களுைன்
பகிர்ந்து சகாள் வது

என்ன சசய் வது
1.

டிவியில் வீடியயாக்கடள இயக்கவும்
வாை்ஸ்அப்பில் வீடியயாக்கை உங் களுைன் பகிைப்பை்டுை் ைன.
இந்த வீடியயாக்கை உங் களுக்கு மின் னஞ் சல் பசய் யுங் க.
கடையின் கைினியில் உங் க மின் னஞ் சடலத் திறந்து
வீடியயாக்கை பதிவிறக்கம் பசய் யுங் க. மாற் றாக, கைினியில்
உங் கை் வாை்ஸ்அப் கைக்டகத் திறந்து வீடியயாக்கடைப்
பதிவிறக்கம் பசய் யுங் க. (நிடனவில பகாை் ளுங் க, சில
வீடியயாக்கை் இருக்கு, எனயவ இதற் கு பகாஞ் ச யநைம் ஆகலாம் .)
உங் க இருப்பிைத்திற் கு (இந்தி/தமிழ் ) பபாருத்தமான
பமாழியில இருக்கும் வீடியயாக்கை மை்டும் பதிவிறக்கம்
பன் னுங் க.
வீடியயாக்கை பபன் டிடைவில் டவக்கவும் . அது எல் லாத்டதயும்
ஒயை யகாப்புடறயில் டவத்து, அது சைியான வைிடசயில்
இருக்குதா என் பத உறுதிப்படுத்தவும் (வீடியயாக்கைின் யகாப்பு
பபயை் அல் லது முந்டதய பக்கத்தில் இருக்கும் வடைபைத்த
சைியான வைிடசக்கு சைிபாருங் க)
ஆை்யைாபியைடய இயக்கவும் , அதனால அடவ ஒன் றன் பின்
ஒன் றாக வரும் .
பபன் டிடைடவ டிவியில் டவத்து, முதலில் இயக்க யவை்டிய
வீடியயாடவத் யதை்ந்பதடுக்கவும் .
வாடிக்டகயாைை்கை் பதைிவாகக் யகை்கக்கூடிய அைவில்
ஒலியைடவ டவக்கவும் .
எல் லா யநைங் கைிலும் ஒலியைடவ டவத்து வீடியயாக்கடை இயக்க
முடியாவிை்ைால் , அதிக வாடிக்டகயாைை்கை் இருக்கும் நாை் , சந்டத
நாை்கை் யபான் றவற் றில் அவற் டற இயக்குவதில கவனம்
பசலுத்துங் க.

2. கடைடய அடமக்கவும்
டிவி திடை வாடிக்டகயாைை்களுக்குத் பதைியும் இைத்தில
இருக்கான் னு பாருங் க, மக்கை் பாை்ப்பதற் கு அதன் முன் இைம்
இருக்குதா என் படதயும் உறுதிப்படுத்திக் பகாை் ளுங் க.

உங் கை் கடையில் நாற் காலிகை் மற் றும் இைம் இருந்தால் ,
சிலவற் டற டிவி திடையின் முன் டவயுங் க.
கற் யபாருக்கான வழிமுடறகளுைன் உங் களுக்கு அனுப்பப்பை்ை
சுவபைாை்டிடய அச்சிை்டு டிவி திடைக்கு பக்கத்துல டவயுங் க.

3. வாடிக்டகயாளர்கடள ஆதரிக்கவும்
வாடிக்டகயாைை்கைின் விற் படன/யகாைிக்டககடைச்
பசயல் படுத்தும் யபாது வீடியயாக்கடைப் பாை்க்க
அவங் கை ஊக்கப்படுத்துங் க.
வாை்ஸ்அப்/எஸ்எம் எஸ் இடைப்பு/புளூடூத் மூலம்
வாடிக்டகயாைை்களுக்கு வீடியயாக்கை அனுப்புங் க.
வீடியயாக்கைில் வாடிக்டகயாைை்கை் யகை்கும் யகை் விகளுக்குப்
பதிலைிங் க. அடுத்த பக்கத்தில் பபாதுவாகக் யகை்கப்படும்
பகாஞ் சம் யகை் விகளுக்கான பதில் கை் பசால் லப்பை்டுஇருக்கு.

நீ ங் கள் ஏயதனும் சதாழில் நுை்ப சவால் கடள எதிர்சகாை்ைால் உங் கள்
பிராந் திய யமலாளடர சதாைர்பு சகாள் ளவும் .

கற் பவர்களிைமிருந் து இந் த வடகயான
யகள் விகடள நீ ங் கள் சபறலாம்

இந் த வீடியயாக்கள் எடதப் பற் றியது? எனக்கும் என்
குடும் பத்துக்கும் அவங் க எப் படி உதவிசசய் வாங் க?
இந்த வீடியயாக்கை் உங் க வாழ் க்டக, உங் க வீடு, உங் க குடும் பம்
மற் றும் உங் க யவடலக்கு நன் டம பசய் யும் வடகயில
இடையத்டத எப்படி பயன்படுத்துவது என்பத புைிந்துபகாை் ைவும்
உதவுகிறது. இடையத்டதப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ,
எந்தபவாரு தடலப்பிலும் உங் களுக்குத் யதடவயான தகவடல
சீக்கிைமாக கை்டுபிடிக்க முடியும் . உங் க குடும் பத்யதாை
ஆயைாக்கியம் , உங் க பை்டை அல் லது மற் ற யவடல, உங் க
குழந்டதயின் கல் வி மற் றும் எல் லாவற் றிற் கான தகவடலயும்
நீ ங் க பாை்க்கலாம் . உங் க சுயஉதவி குழு, உங் க குழந்டதயின்
ஆசிைியை், அங் கன் வாடி அல் லது உங் க முதலாைி யபான் ற உங் க
குடும் பத்தினருைன் அல் லது உங் க சமூகத்தில உை் ைவை்களுைன்
புடகப்பைங் கை் மற் றும் வீடியயாக்கடைப் யபசுவடதயும்
பகிை்வடதயும் இடையம் எைிதாக்குகிறது. நீ ங் க பைம்
சம் பாதிக்க அல் லது யசமிக்க உதவும் புதிய விஷயங் கடை எப்படி
பசய் வது என்பத பதைிஞ் சிக்க இடையத்டதப் பயன்படுத்தலாம் .
இந் த வீடியயாக்கள எனது சமாடபலில் சபற முடியுமா?

ஆமா! இந்த வீடியயாக்கை் எல் யலாரும் பாை்த்து, பகிை மற் றும்
கற் றுக்பகாை் ை (வீடியயா யகாப்புகடைப்(ஃடபல் ஸ்)
பகிைவும் /வாை்ஸ்அப், எஸ்எம் எஸ் அல் லது புளூடூத் மூலம்
இடைப்டபப் பகிைவும் )
இவற் டறசயல் லாம் சசய் ய நான் எந் த வடகயான ஃயபாடன
பயன்படுத்த யவை்டும் ? இது உயர்தர மாைலாக இருக்க
யவை்டுமா?

பயிற் சியில் காை்ைப்படும் விஷயங் கடைச் பசய் ய உங் களுக்கு
ஸ்மாை்ை்யபான் (ைச் யபான்/பபைிய ஃயபான்) யதடவப்படும் . இது
ஒரு உயை்நிடல மாைலாக இருக்க யவை்டிய அவசியமில் டல, எந்த
ஸ்மாை்ை்யபானும் இடத பசய் யும் , அல் லது ஜியயா ஃயபான் யபான் ற
ஸ்மாை்ை் ஃபீச்சை் யபான் கை் . உங் க பை்ைன் ஃயபானில் வாை்ஸ்அப்
யபான் றடவ இருக்கிைதா எனப் பாருங் க.
என்கிை்ை ைச் யபான் இல் ல. நான் என்ன பன்றது?
உங் க வீை்டில யாை்கிை்ையாவது ைச் ஃயபான் இருந்தா, நான் இந்த
வீடியயாக்கை அவங் களுக்கு அனுப்புயவன், இதன் மூலம் நீ ங் க
வீை்டிற் குச் யபானதும் , அவங் க உதவியுைன் அவங் க பமாடபலில்
முயற் சி பசஞ் சு பாை்க்கும் யபாது வீடியயாக்கை மீை்டும்
பாை்க்கலாம் . நான் வீடியயாக்கை அனுப்ப விரும் பும் ஃயபானின்
ஃயபான் எை்டை என் னிைம் குடுக்க யவை்டும் . உங் கைிைம்
தற் யபாது ைச் ஃயபான் இல் லனாலும் , இடவ எதிை்காலத்திற் காக
கற் றுக் பகாை் ை பயனுை் ை திறன் கை் .
இவற் டறச் சசய் வதால் பைம் சசலவாகுமா?
பபாதுவாக, நீ ங் க உங் க பதாடலயபசியில இடையத்டதப்
பயன்படுத்தும் யபாது, நீ ங் க "யைை்ைா" எனப்படும் ஒன் ற
பயன்படுத்துகிறீங் க. இது உங் க உை் ளூை் கடையியலா அல் லது
ஃயபான் மூலயமா வாங் கி ைீசாை்ஜ் பசய் ய யவை்டிய ஒன்று.

நான் யமலும் பதைிஞ் சிக்க விரும் புகியறன் . நான் என் ன பசய் வது?
(Direct to - ?)

