CIR NO: 020420-CIR-103/OP/IS-DP

APRIL 02 n d 2020

EMERGENCY NOTICE TO ALL STUDENTS
SUB: COURSE CONTINUITY PLAN – CONVERSION OF OFFLINE CLASSES TO ONLINE

Dear Students,
CORONA VIRUS കാരണം ഉണ്ടായ അടിയന്തര സാഹചരയത്തിൽ, മാർച്ച് 14 ന്
രാജ്യവ്യാപകമായ LOCKDOWN പ്പഖ്യാപിച്ചതുമൂലം INZPIRA എലലാ OFFLINE ക്ലാസ്സുകളും
റദ്ദു ചചയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 7 ദിവ്സം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുചട സമ്പൂർണ ONLINE
ക്ലാസുകളുചട PILOT RUN നടത്തുകയും അത് സമ്പൂർണ വ്ിജ്യം കകവ്രിക്കുകയും
ചചയ്ത വ്ിവ്രം ഞങ്ങൾ സന്ന്താഷപൂർവ്ം അറിയിച്ചു ചകാള്ളുന്നു . ഇതിന്ചറ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വ്ിദയാർത്ഥികളുചട COURSE ന്ചറ തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കൻ ഞങ്ങൾ എലലാ
OFFLINE ക്ലാസ്സുകളും ONLINE യിന്ലക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. LOCKDOWN തുടരുന്ന
ഈ സാഹചരയത്തിൽ, നിങ്ങൾ മുൻപ് നന്നടിയ അറിവ്ിചന ഈ ഒരു ഇടന്വ്ള
ബാധിക്കാൻ സാധയത ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ, എലലാ
പരിശീലന പരിപാടികളും ONLINE യിന്ലക്ക് മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു FOOL PROOF പദ്ധതി
തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വ്ിവ്രം സന്ന്താഷന്ത്താചട അറിയിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായ
ONLINE പരിശീലന പരിപാടി പ്പാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള സംവ്ിധാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുചട
പക്കലുണ്ട്. ഞങ്ങളുചട എലലാ പരിശീലകരും, INZPIRA ചല മുഴുവ്ൻ STAFF ഉം വ്ീട്ടിൽ നിന്ന്

ന്ജ്ാലി ചചയ്യുന്നതിലൂചട നിങ്ങചള സഹായിക്കാൻ പ്പതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഞങ്ങളുചട
ക്ലാസ് റൂം ചസഷനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അന്ത നിലവ്ാരവ്ും അനുഭവ്വ്ും നിങ്ങൾക്ക്
ONLINE യിലും പ്പതീക്ഷിക്കാം.
1.ഞങ്ങളുചട ONLINE ന്കാച്ചിംഗ് ന്പ്പാപ്രാമിൽ പചെടുക്കാൻ എലലാ വ്ിദയാർത്ഥികൾക്കും
ന്യാരയത ഉണ്ടായിരിക്കും.
2: INZPIRA നിലവ്ിൽ ഉപന്യാരിക്കുന്ന MICROSOFT TEAMS വ്ഴി ആയിരിക്കും ONLINE
ന്കാച്ചിംഗ് നടത്തുക.
3: നിങ്ങൾ പചെടുക്കുന്ന എലലാ ONLINE ക്ലാസുകളും ചസഷനുകളും നിങ്ങളുചട യഥാർത്ഥ
ക്ലാസ് സമയം ആയി കണക്കാക്കും , അതിനാൽ ഇത് നിങ്ങളുചട ചമാത്തം ക്ലാസ്-റൂം
പരിശീലന സമയം / ദിവ്സങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നതും ആയിരിക്കും.
4: ഞങ്ങളുചട ഓഫീസിചല പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് വ്ചര നിങ്ങളുചട
ക്ലാസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ONLINE
ക്ലാസുകന്ളക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് OFFLINE ക്ലാസുകൾ ആവ്ശയമാചണന്ന്
വ്ിശവസിക്കുന്നുചവ്െിൽ, ചസഷനുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക്
തിരചഞ്ഞടുക്കാം, കൂടാചത നഷ്ടമായ ദിവ്സങ്ങൾ / മണിക്കൂറുകൾ നഷ്ടപരിഹാരമായി
നൽകിചക്കാണ്ട് നിങ്ങളുചട ന്പ്പാപ്രാം വ്ിപുലീകരിക്കുന്നതിലും ഞങ്ങൾ
പ്പതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

5: താചഴ ലിെ് ഇൽ തന്നിരിക്കുന്ന ന്ഫാം എപ്തയും ന്വ്രം പൂരിപ്പിചു സമർപ്പിക്കുക .
ന്ഫാം വ്ിജ്യകരമായി സമർപ്പിച്ചവ്ർക്ക് മാപ്തന്മ ONLINE ന്കാച്ചിംഗ് ലഭിക്കുകയുള്ളു.
6: നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടചപ്പട്ട സമയം ന്ഫാമിൽ നിന്നും തിരചഞ്ഞടുക്കാൻ കഴിയും,
എന്നിരുന്നാലും, ഞങ്ങളുചട എലലാ വ്ിദയാർത്ഥികചളയും തുലയമായി
പരിരണിക്കുകയും ഉൾചക്കാള്ളുകയും ചചന്യ്യണ്ടതിനാൽ നിങ്ങളുചട ആവ്ശയകത
അനുസരിച്ച് കൃതയമായി ഒരു ചസഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക്
കഴിന്ഞ്ഞക്കിലല. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുചട മുൻരണന അനുസരിച്ച് എലലാവ്ർക്കും
ചറാന്ട്ടഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചസഷനുകൾ നൽകാൻ ഞങ്ങളുചട ടീം പരമാവ്ധി
പ്ശമിക്കും.
നിങ്ങളുചട പൂർണ്ണ പിന്തുണയും സഹകരണവ്ും ഞങ്ങൾ പ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുചട
സംതൃപ്തിയാണ് ഞങ്ങളുചട മുൻരണന. ഈ പ്പയാസകരമായ സമയം നിങ്ങളുചട
പഠനചത്ത വ്ിപരീതമായി ബാധിക്കാതിരിക്കാനും, അതിനു നിങ്ങചള സഹായിക്കാനും
ഞങ്ങൾ പ്പതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

Please click here to fill out the form.
Thank you for your support and understanding.
Stay Healthy, Stay Safe
Best Regards

Rohith Namboothiri
Co-Founder
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EMERGENCY NOTICE TO ALL STUDENTS
SUB: COURSE CONTINUITY PLAN – CONVERSION OF OFFLINE CLASSES TO ONLINE

Dear Students,
As per the recent developments in the Corona Virus situation and nationwide lockdown, on 14th
March 2020, we had suspended all offline classes. In the past seven days, we had piloted a complete
online training program, and it was successful. After evaluating the success of the pilot program, we
have decided to convert all offline classes to online to ensure continuity of course to all students.
While the lockdown continues, we understand it is imperative to provide course continuity as it
would depreciate the learnings you've acquired prior to the situation. Hence we worked out a foolproof plan to carry out all training programs online.
We have systems in place to enable full-fledged Online Training program. All our trainers and the
entire staff of Inzpira is committed to assisting you by working from home. You can expect the same
quality and experience that you get from our classroom session even online.
1: All students will be eligible to participate in our online coaching program.
2: Online coaching will be carried out via Microsoft Teams platform that Inzpira uses at present.

3: All online class or sessions that you attend will be considered as taken in real-time hence this will
be deducted from your total class-room training hours/days.
4: You have an option to pause your classes until we restart operations at our Office. If you believe
you require offline classes over online classes you may choose to pause the sessions and we will be
more than happy to extend your program compensating the missed days/hours.
5: We require you to fill this form at the earliest. Only those who have successfully submitted the
form will get online coaching.
6: You can choose your preferred time in the form, however, we might not be able to guarantee you
a session exactly as per the preference given as we need to consider, accommodate and treat all our
students equally. However, our team will try our best to provide sessions to all on a rotational basis
as per your preference.
We expect your full support and cooperation. Your satisfaction is our priority. We are committed to
helping you go through these difficult times with minimum impact to your learning program.

Please click here to fill out the form.
Thank you for your support and understanding.
Stay Healthy, Stay Safe
Best Regards

Rohith Namboothiri
Co-Founder

