
உ"க$ &த( 
)யவ,வர.
எ0ப2 ெச5வ6

உ"க$ &த( )யவ,வர. எ0ப2 ெச5வ6



சி.வ%. தயா*+ப-
உ/க123 உத45

• உ"க$ திறைமகைள ம,றவ.க/010
கா34"க$Show

• ந6"க$ ெச9த ம,:; அைட>தைத? ப,றி 
சி>திA"க$Think about

• இைடெவளCகைள அைடயாள; காணF;Identify

• உ"க/01 ேவைல ெபற, தIனா.வலராக
அLலM பயN,சிையO ெதாட"க உதF"க$Help



ந"#க% ெச)தைத, கா.ட சி.வ3 உ#க5,6 
உத7கிற9உ#க% எதி;கால=தி>கான
தி.ட#கைள உAவா,6#க%

ேவைல க&வ' திற+க,s த+னா/வ0 பய'3சி

560ப0,5ழ9ைதகைள வள/;<= ெகா,கிற< நக@0 நா6
Bதிய ெமாழிைய=

க3ற&
சDக;தி& உதFத&



ந7/க8 ெச:த அைன>ைத?5 ப@றி 
சிBதி?/க8

ப"ள$ய&' ந*+க" 

எைத அைட2த*3க"?
உGகH=5 ஏேதJ0 

த5திக, உ,ளதா?

நKGக, இGகிலா9<=5M

இடமா3றலாகிறK/களா + 

ஆGகில0 க3றK/களா?

நKGக, எRேபாதாவ< 

ேவைல ெசSதி@=கிறK/களா

- உதாரணமாக ஒ@ 560ப 

வண'க;தி&?

நKGக, ம3ற 560ப 

உXRப'ன/கH=5 ஒ@ 

பராமYRபாளராக உதவ' 

ெசSதK/களா?



அைனவ
%&'(
மா+ற&
-.ய 
திற3க5
உ5ளன

• ம"றவ%கைள) பராம.)ப/,க1வ2 ம"34 
ெதாழி1 வ19ன%க;ட= >?@, அB/ட= 
CBத4 ெசEத1 ம"34 சைமBத1 உGளH?ட 
மா"றBதIக திற=கைள உJக;IK 
வழJKகிற/

• நMJகG ேவெறாO மாவ?டBதிலிOQ/
நக%QதிOQதா1, ஒ=3IK ேம"ப?ட 
ெமாழிகைள) ேபசலா4

• உJகG ப2Gைளக;IK க1வ2 க"பதி1 இOQ/ 
உJக;IK ஐ.V திற=கG இOIகலா4

• உ=னா1 வாகன4 ஓ?ட XVYமா?

• உJகளHட4ெவளH)ப@Bத1 ம"34
தைடெசEத1 ேசைவ (V.ப2.எ]) இOIகிறதா?



ேந#மைற ம'( கவன- 

ெச01(2க3உ2கள6ட- ஏ9கனேவ 

உ3ள திற<கைள= ப9றி சி?தி@2க3

• ைம#ேராசா() ேவ+) ம,-. எ#ெச2

• ேசாஷிய2 ம67யாைவ( பய9ப:;தி 

இைணய. ைவ;தி?@கB

• C;தமான ஓ):ந+ உHம.7பIஎJ ேசாதைன

• பBளLயI2 ெப,ேறா+ 

• உதவIயாளராக த9னா+வல+ேகாவI) -19 

ம,-.

• R):தலி9 ேபாS அயலவ+கU#V

SைணWHத2இைடெவளLகைள; தYZ@கB



இைடெவள;கைள< த=>"க$

உ"க$ பN$ைளகைள? பராமP?பத,1 ந6"க$ 
ேநர; ஒM0கியNR>தாL அைத 

ெதளCFப4OM"க$.

நாI எI 14;பOைத பராமP0க பOM ஆV4க$ 
எ4OM0ெகாVேடI, ஆனாL இ?ேபாM நாI 

ேவைல01 தயாராக இR0கிேறI



ந"#க% சிறி* காலமாக

ேவைலய23லாம3

இ56தா3, ந"#க% அதிக 

ேவைலவா:;ைப;

ெப>வத?@ சாதகமான 

நடவCDைககைள 

எGDகிற"Hக% எIபைதD 

காJட உ#க% சி.வ2.ய2I

ேமேல ஏதாவ* ேதைவ.

த9னா+வல+

சில பணI அ[பவ@கைள( ெப-@கB

உணZ ம,-. Cகாதார. ேபா9ற சில ப7(Wகைள

எ:#கZ.

ந\@கB எ9ன ெச]ய வI?.Wகிற\+கB எ9பS 

ெதாட+பான

ெபாYSேபா#ைக

ேம,ெகாBU@கB



The GRoW Team are here to 
help you make your first CV 

info@belinagrow.co.uk

www.getreadyforwork.org



• தனN;பJட வ2வர#க%தனN;பJட
அறிDைகPDகிய திறைமக%ேவைல, 
திJட#க% ம?>Q அ3ல* 
தIனாHவQக3வ2 ம?>Q பய2?சிந"#க%
ஆHவ#கைள ேசHDகலாQஉ#கSD@
நGவHக% ேதைவ - ஆனா3 அவHக% 

கிைடDகிறாHக% எI> ெசா3U#க%

உ/க8 சி.வ%. 23
ேசD2க ேவEF5

தன80ப9ட வ,வர"க$தன80ப9ட அறி>ைக&>கிய திறைமக$ேவைல, தி9ட"க$ மDE. அ(ல6 தFனாHவ.க(வ, மDE. பய,DசிநJ"க$ ஆHவ"கைள ேசH>கலா.உ"கM>N



ப"#$ 1:
ெதாட%& வ(பர+க-

• ெபய$

•மி'ன)ச+

•ைகேபசி

•/கவ1

• ேவ2

• எ456 இ+ைல

ப,OP 1:



ப"#$ 2:

.யவ(வர0

• தனL(ப)ட CயவIவர. 3-4 வா#கிய@கB ந\ளமாக இ?#க 

ேவ`:..

• உ@கைள( ப,றி - ந\@கB யா+, ந\@கB எ9ன 

ெச]த\+கB, எ@V ெச2ல வI?.Wகிற\+கB எ9பைத(

ப,றி 

• உ?வா#V@கBஇS அவ+களL9 வாc#ைகdட9

e9ேன-. ஒ? நபராக

• உ@கU#V ஒ? அறிeக;ைத ெகா:#க ேவ`:.

IT Skills: Microsoft Word, Excel, and PowerPoint Social Media



ப"#$ 3:

12கிய திறைமக-

• அைம$% - என$ &'(ப*ைத கவன/*த0

• ந'ல ெதாட-% திற0.&ழ3ைதக45&

க6ப78பதிலி;3$(, ெப6ேறா;டA

த3திேராபாயமாகE(, இராஜத3திர HதியாகE(

ைகயாIவதிலி;3$ ெபற8பJட திறA

• ஐ2 திற0க4: ைம5ேராசா8J ேவMJ, எ5ெச0

ம6O( பவMபாய7PJ சQக மRSயா

• இய7கி



ப"#$ 4:
ேவைலவா:;& ம<=0 
த>னா%வ0

• இ"ேபா& ெதாட+கி ப./ேனா1கி ேவைல ெச67+க8.

• :;ைதய பா=திர+கைள வ.வ@1க ABலC A8ளDகைள"

பய/பE=தFG.

• ேவைல வ.ளGபர=ைத" பாH=&, அவHக8 எ/ன மாதி@யான 

அMபவ=ைத= ேதEகிறாHக8 எ/பைத" பாH=&, அ;த 

அMபவ=&ட/ ெபாO;த1PQய உ+க8 :;ைதய ேவைலய.B 

நT+க8 ெச6தைதU ேசH1கFG. 

• அைத$ ெபா()தமாக ைவ)தி(/க0.சாதைன, திற/, 

ெசயBபாE மVWG உ+க8 ப+களD"ைப ெதளDவாக=

• ெதாடHAெகா8வ& ேபா/ற வXவான ேதாVற=ைத

உOவா1YவதாB ெசயB ெசாVகைள" பய/பE=&+க



ப"#$ 5:
க@வ( ம<=0 பய(<சி

• உ"க$ 

• உய'(த அ+ல- மிக01 ெபா56தமான த8தி9ட;

ெதாட"க01.ந>"க$ ப?டைறக$ அ+ல- 8Bகிய 

பCDEகளG+ கல(- ெகாHடா+ அைத 

• உ"க$ சி.வK. யK+ ேச'Mக01.

• உ"க$ சி.வK.யK+ GRoW நிரைல91, எ"கQட; ந>"க$ 

ெசR91 ேவB எ(த பCDEகைள91 ைவMகலா1.



ப"#$ 6:
ஆ%வ+க-

• ஆHவ#க%" எைத; ப?றி எI> பலH 

கவைல;பGகிறாHக%.ந"#க% அவ?ைறW ேசHDக 

வ25Qப2னா3, 

• உ#க% சி.வ2.D@ ெபா5Xதமான ஆHவ#கைளW

ேசHDகYQ. பைட;பா?ற3, ஆSைம ம?>Q 

உ?சாகXதிI சாIறாக இ5D@Q ஆHவ#கைள

• உ%ளடD@#க%.உதாரணQ தIனாHவX ெதா[G 

அ3ல* ப%ளN நிக\YகளN3 ப#ேக?ப*



ப"#$ 7:
Cறி;&க-

• வழMகமாக “ேகாUMைகயK+ கிைடM81” எ;B ைவ6- 

ெபய'க$ மWB1 ெதாட'E வKவர"கைள ப?Cயலிட

ேவHடா1.

• 8றிDEகைள வழ"க6 தயாராக இ5"க$ மWB1

சா6தியமான YதலாளGயKட1 அவ'களG; வKவர"கைள

வழ"8வதW8 Y;E உ"கQM8 8றிDEகைள வழ"க

ஒDEMெகாHட நப'கைள ந>"க$ ெதாட'E ெகாH[$ள >'க$

எ;பைத உBதிDப[6திM ெகா%S#க%.

ெகா$Q"க$.



ெசயலி& 
உ)ள 
ெசா,கள.
/
எ1234
கா51க)

• சாதி%த&
• அ(கைற

• உ-வா(க/ப1ட&

• ெசய5ப6%த/ப1ட&
• ஈ8(க/ப16
• தைலைமய;5
• ஏ=பா6 
• க=?( ெகா6%த&

• ெமாழிெபய8(க/ப16Aள&
• ேவைல

ேவைல



5 சிற&த உதவ*+,றி-.க0

1. ெதள\வான ெவள\Rபா]ைட= ெகா6=க ^த& 

2. வா=கிய;ைதR பய+ப6;தF0நKGக, ெசSதைத= கா]ட 

நிைறய வ'ைனMெசா3கைளR பய+ப6;தF0

3. மிக ^=கியமான வ'ஷயGகைள ^த& ப=க;தி+

4. ^த& D+றி& ைவ=கF0.நKGக, எ+ன ெசSய ^cd0 

எ+பைத= கா]ட

5. தி]டGகைளR பய+ப6;தF0சில மண'ேநர0 கா;தி@9<, 

நKGக, எfதியைத ஒ@வ@=5= கா]6Gக,



உ"க$%& உதவ இ"ேக

info@belinagrow.co.uk

www.getreadyforwork.org


