காட்டும ் ஆற ்ற ல ்

இளைஞர ்கள ுக்கு வழிகாட்டுதல ் திட்டம ்
மாணவர ்கள ின ் நல ்வாழ ்வ ு மற ்ற ும ் ஈடுபாட்டை மேம ்படுத்துதல ்
ரைஸ் அறக்கட்டளை இளைஞர்களுக்கு உதவ உள்ளது மற்றும்
ஆஸ்திரேலியா முழுவதும் நூற்றி எண்பது சிறந்த பயிற்சி இளைஞர்
வழிகாட்டுதல் திட்டங்களை வழங்குகிறது.
ரைஸ ் யூத் மென ்டர ிங ் திட்டம ் உங ்கள ் பள ்ள ியில ்
இயங ்குகிறது என ்பதை பகிர ்ந்து கொள ்வதில ்
மகிழ ்ச ்ச ி அடைகிறோம ். ரைஸ ் திட்டத்தில ் பட்டம ் பெற்ற
இளைஞர ்கள ் நெகிழ ்ச ்ச ித்தன ்மையில ் வளர ்ச ்ச ியை
அனுபவிக்கிறார ்கள ், திறன ்களைத் தேடுவதற்கு
உதவுகிறார ்கள ், சொந்தம ் என ்ற உணர ்வு மற்றும ்
எதிர ்காலத்திற ்கான நம ்பிக்கை.

“இது எனக்கு
உதவியதுநான ் எப ்படி
உணர ்கிறேன ்என ்பதைப ்
பற ்ற ி மேலும ் பேச, நான ்
சர ியாக இல ்லை என ்பதைப ்

ரைஸ் மென ்டர ்கள ் என ்பது ரைஸ் பெஸ்ட் பயிற ்சி
இளைஞர ் வழிகாட்டி பயிற ்சியை முடித்த தனனார
்
்வத்
தொண ்டர ்கள ் கவனமாக தேர ்ந்தெடுக்கப்பட்டவர ்கள.்
அனைத்து வழிகாட்டிகளும் திரையிடப்பட்டு,
பயிற ்சியளிக்கப்பட்டு குழந்தைகளுடன ் பணிபுரிதல்
மற ்ற ும் தேசிய குற ்றச ் சோதனைகள ் ஆகியவற ்றைக்
கொண ்டுள ்ளனர.்
ரைஸ் மென ்டர ்கள ் உங்கள ் பள ்ளிக்கு குழுவாக
ஒவ்வொரு வாரமும் திட்டத்தின ் ஒரு மணிநேர
மேற ்பார ்வை வழிகாட்டுதலுக்கு வருவார ்கள ், அதைத்
தொடர ்ந்து ரகசிய ஆதரவும் மேம்பாடும் இருக்கும்.

பற ்ற ி பேச முடியும ் என ்ற ு
நினைக்கிறேன ்.
- வழிகாட்டி

பலத ்தில ் கட்டமைக ்கப ்பட்ட

இளைஞர ்களுக்கு
வழிகாட்டும ் நிபுணர ்கள

மேற ்பார ்வையிடப்பட்ட வழிகாட்டுதல் அமர ்வுகள ்
ஒவ்வொரு வாரமும் இரண ்டு மற ்ற ும் மூன ்ற ு
விதிமுறைகளிலும், நான ்காம் காலத்தின ் முதல்
வாரங்களிலும் ஒரே நேரத்தில் இருக்கும். அனைத்து
அமர ்வுகளும் ஒரு தகுதியான ரைஸ் புரோகிராம்
ஆலோசகரால் எளிதாக்கப்படுகின ்றன.

நங
ீ ்கள ் அல ்லது உங ்கள ் மாணவர ் திட்டத்தில ்
சேர உங ்கள ் பள ்ள ியால ் பர ிந்துரைக்கப ்பட்டு,
அற ்புதமான ரைஸ ் மென ்டரைப ் பெற ுங ்கள ்.

சிறந்த பயிற்சி வழிகாட்டி சான ்ற ு அடிப ்படையிலான தகுதிவாய ்ந்த ஆலோசகர ்
பயிற ்சி
திட்டம்
மேற ்பார ்வை

விரிவான மதிப ்ப ட
ீு

இந்த அழைப்பை ஏற்க, தயவுசெய்து முடிக்கவும்
வழங்கப்பட்ட ஒப்புதல் படிவம்.
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