
 

 

மாணவர்க�க்� - வ�ப்ப�ல் எவ்வா� இைணவ� ?   
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1. பதி� ெசய்த�ம் உள் �ைழத�ம் (Register & Login) 
 

1. ‘Register’ ஐ ெத�� ெசய்ய�ம் 

2. உங்கள் தகவல்கைள ெகா�த்� பதி� ெசய்ய�ம் 
3. உங்கள் மின்னஞ்சல் �கவ�ைய உ�திப்ப�த்திக்ெகாள்ள�ம். தவறான 

மின்னஞ்சல் �கவ�ெயன�ன் உங்களால் தளத்தில் உள்�ைழய ��யா�. 
4. ந�ங்கள் பதி� ெசய்த�டன், தளத்தில் ந�ங்கள் ெகா�த்த மின்னஞ்சல் 

�கவ�க்�, மின்னஞ்சல் ஒன்� கிைடக்�ம். 
5. அதில் ‘Confirm Account’ என்பைத அ�த்தி உங்கள் மின்னஞ்சைல உ�தி 

ெசய்ய�ம். 

 

 
 

6. ‘Confirm Account’ ஐ அ�த்திய�ம், ந�ங்கள் ‘Login’ (உள்�ைழ) பக்கத்�க்� 

ெசல்வ �ர்கள் 

7. அதில் உங்கள் மின்னஞ்சல் �கவ�ைய�ம் கட�ச்ெசால்ைல�ம் ெகா�த்� 

உள்�ைழயலாம். 

8. ேமற்�றிப்ப�ட்டவா� உங்கள் மின்னஞ்சைல உ�தி ெசய்யாவ��ன், ந�ங்கள் 

உள்�ைழய உங்கள் மின்னஞ்சைல�ம்கட�ச்ெசால்ைல�ம் ெகா�க்�ம்ேபா�, 

ப�ன்வ�ம் படத்தில் காட்�யவா� ெசய்தி ேதான்�ம். 

 



 
 

9. ேம�ள்ள படத்தில் சிவப்� கட்டத்தில் �றிக்கப்பட்ட‘Click Here’ ஐ அ�த்த�ம். 

10. இப்ேபா� உங்கள் மின்னஞ்ச�க்� �திய மின்னஞ்சல் ஒன்� கிைடக்�ம். 

11. கீ�ள்ள படத்திக் காட்டப்பட்டவா�, �திய மின்னஞ்சலில் உள்ள ‘Confirm 

Account’ ஐ அ�த்தி உங்கள் கணக்ைக ெசயற்ப�த்த�ம். 

 

 
 

2. உ�திப்ப�த்�ம் மின்னஞ்சல் கிைடக்கவ�ல்ைலெயன�ல் 
 

1. ந�ங்கள் வைலத்தளத்தில் பதி� ெசய்த�டன் மின்னஞ்சல் ஒன்� 

உங்க�க்� அ�ப்பப்ப�ம். 

2. அவ்வா� ந�ங்கள் மின்னஞ்சல் ஒன்ைறப் ெபறவ�ல்ைல என�ல், உங்கள் 

மின்னஞ்சலில் உள்ள ‘Spam’ folder ஐ கவன�க்க�ம். 



3. இல்ைலெயன�ல் ‘Login’ �லம் உங்கள் மின்னஞ்சைல�ம் கட�ச் 

ெசால்ைல�ம் ெகா�க்க�ம். கீ�ள்ள படத்தில் சிவப்� கட்டத்தில் 

�றிக்கப்பட்ட ‘Click Here’ ஐ அ�த்த�ம். 

 

 

 

4. இப்ேபா� உங்கள் மின்னஞ்ச�க்� �திய மின்னஞ்சல் ஒன்� கிைடக்�ம். 

5. கீ�ள்ள படத்திக் காட்டப்பட்டவா�, �திய மின்னஞ்சலில் உள்ள ‘Confirm 

Account’ ஐ அ�த்தி உங்கள் கணக்ைக ெசயற்ப�த்த�ம். 

 

 

 



3. என� வ�பரம் (My Profile) 

 
1. உங்கள் தகவல்கைள ‘My Profile’ இல் பார்க்கலாம்.  

 

 
 

2. உங்கள் தகவல்கைள ந�ங்கள் ’Edit’ �லம் மாற்றிக்ெகாள்ள ���ம். 

கீ�ள்ள படத்தில் சிவப்� கட்டங்கள�ல் காட்டப்பட்டைவகைள 

அவதான�க்க�ம். 
 

 
 
3. ேமேல படத்தில் காட்டப்பட்டவா� உங்கள் கட�ச்ெசால்ைல மாற்ற���ம். 

4. ந�ங்கள் வ�ப்ெபான்றிற்� பதி� ெசய்தி�ந்தால் ‘My Upcoming Classes’ இல் 

அந்த தகவல்கைளப் பார்க்கலாம். 

5. ந�ங்கள் பதி� ெசய்� கலந்� ெகாண்ட பைழய வ�ப்� தகவல்கைள ‘My 

Past Classes’ இல் பார்க்கலாம். 

 

  



4. வ�ப்�கைள ேத�தல் 
 

1. எதிர்வ�ம் வ�ப்� வ�பரங்கைள ‘Online Classes’ ப��வ�ல் பார்க்கலாம் - 
https://www.learneasy.lk/online-sessions 

2. உங்கள் வ�ப்�கைள தரம் (Grade), பாடம் (Subject) அல்ல� ஆசி�ய�ன் 

ெபயர் ஆகியவற்றின் �லம் ேதடலாம். கீ�ள்ள படத்தில் உதாரணம் 

காட்டப்பட்�ள்ள�. 
 

 
 

5. வ�ப்� பற்றிய தகவல்கைளப் பார்ைவய�ட 
 

1. வ�ப்� பற்றிய ேமலதிக வ�பரங்கைள அறிய ‘View Details’ ஐ அ�த்த�ம். 

இலவச வ�ப்�க்கள் கீ�ள்ள படத்தில் காட்�யவா� �றிப்ப�டப் 

பட்��க்�ம். வ�ப்� நடாத்தப்ப�ம் ெமாழி�ம் கீ�ள்ளவா� �றிப்ப�டப் 

பட்��க்�ம். 

 
 

https://www.learneasy.lk/online-sessions


2. வ�ப்� பற்றிய ேமலதிக தகவல் பக்கத்தில் ஆசி�ய�ன் தகவல்கள், வ�ப்� 

பற்றிய தகவல்கள், இன� வ�ம் வ�ப்�கள் பற்றிய தகவல்கைளப் 

பார்க்கலாம்.  

 

 

 

 

3. ஆசி�ய�ன் தகவல்கைள, ேமற்�றிப்ப�ட்டவா� ஆசி�ய�ன் ெபயைர 

அ�த்தி பார்க்கலாம். 

4. வ�ப்� நிகழவ��க்�ம் திகதி, ேநரம் ஆகியவற்ைற�ம் இப்பக்கத்தில் 

காணலாம். 

5. ந�ங்கள் இந்த வ�ப்ப�ல் இைணய வ��ம்ப�னால் ேமற்�றிப்ப�ட்டவா� 

’Register’ ெசய்ய ேவண்�ம். 

  



6. வ�ப்ப�ல் பதி� ெசய்தல் 
 

1. வ�ப்ப�ல் பதி� ெசய்ய ‘Register for this class’ ஐ அ�த்த�ம்.  

 

 
 

6.1 இலவச வ�ப்�க்கள�ல் பதி� ெசய்தல் 

 
1.  ‘Register for this Class’ ஐ அ�த்திய�ம் ப�ன்வ�ம் திைர ேதான்�ம். 

 
 

2. ந�ங்கள் பதி� பண்�வ� இலவச வ�ப்பாய�ன், ந�ங்கள் ேமற்�றிப்ப�ட்ட 

படத்தி�ள்ளவா� ‘Ragister’ ஐ அ�த்த ேவண்�ம். 

 



6.2 கட்டண வ�ப்�க்கள�ல் பதி� ெசய்தல் 

 

1. ந�ங்கள் பதி� ெசய்வ� கட்டணம் ெச�த்தப்படேவண்�ய வ�ப்பாய�ன்,  

ப�ன்வ�வனவற்றில் ஒன்ைற ெத�� ெசய்ய�ம்.  
‘Pay by Cash’ or ‘Pay Online’ 
 

 

 
6.2.1 ேநர�யாக பணம் ெச�த்�தல் (Pay by Cash) 

 
1. ந�ங்கள் ‘Pay By Cash’ ஐ ெத�� ெசய்தால், ந�ங்கள் கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ள வங்கி 

கணக்கிற்� பணத்ைத ெச�த்தி, உங்கள் பணைவப்� சீட்ைட �ைகப்படம் 

�லம் (076) 667 4945 இற்� WhatsApp  ெசய்ய�ம்.  

- வங்கி கணக்� – Easy to Learn (Pvt) Ltd 

- வங்கி – ெகாமர்ஷல் வங்கி (Commercial Bank) 

- கணக்� இலக்கம் – 8008392295 

2. WhatsApp  ெசய்�ம் ேபா� மாணவ�ன் ெபயர், தரம், பாடம் மற்�ம் ஆசி�ய�ன் 

ெபயைரக் �றிப்ப�ட�ம். 

3. உங்கள் பணவர� ச�பார்க்�ம் வைர �றிப்ப�ட்ட வ�ப்ப�ல் உங்கள் நிைல 

‘Pending Payment’ ஆக இ�க்�ம்.  

 



 
 

4. உங்கள் பணவர� உ�திப்ப�த்தப்பட்ட�டன் �றிப்ப�ட்ட வ�ப்ப�ல் ந�ங்கள் 

பதிவ� ெசய்யப்ப�வ �ர்கள். கீ�ள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டவா� உங்கள் நிைல 

‘Registered’ ஆக மா�ம்.  

 

 
 
  



6.2.2  இைணயத்தளம் �லம் கட்டணம் ெச�த்�தல் ( Pay by Card) 

 

1. ந�ங்கள் ‘Pay Online’ ஐ ெத�� ெசய்தி�ந்தால், உங்கள் வங்கி அட்ைட �லம் 

ந�ங்கள் பணத்ைத ெச�த்தலாம், 

2. பணம் ெச�த்தப்பட்ட�டன், உங்க�க்� உ�திப்ப�த்�ம் மின்னஞ்சல் ஒன்� 

அ�ப்பப்ப�ம். ந�ங்கள் உடன�யாக வ�ப்ப�ற்� பதி� ெசய்யப்ப�வ �ர்கள். 

3. இைணயத்தில் கட்டணம் ெச�த்�ம்ேபா� ஏதாவ� சிக்கல் ஏற்பட்டால் 

ப�ன்வ�ம் மின்னஞ்சல் �லம் அல்ல� ெதாைலேபசி �லம் ெதாடர்� 

ெகாள்ள�ம். learneasy.lk@gmail .com  அல்ல� (076) 667 4945 

 

7. பதி� ெசய்யப்பட்ட வ�ப்ப�ல் இைணவ� எவ்வா�? 

 

1. ந�ங்கள் ஒ� வ�ப்ப�ல் இைணய பதி� ெசய்த�டன், உங்க�க்� ஒ� 

மின்னஞ்சல் கிைடக்�ம்.  

2. ந�ங்கள் �றிப்ப�ட்ட ஒ� பாடத்�க்கான மாதாந்த வ�ப்ப�ல் இைணந்தால், ஒ� 

மாதத்தில் நடாத்தப்ப�ம் எல்லா வ�ப்�க்கள��ம் கலந்� ெகாள்ள ���ம். 

உதாரணமாக, தரம் 10 க்கான கண�த வ�ப்ெபான்றில் 25 ஆம் திகதி ஜூைல 

மாதம் பதி� ெசய்தால், �றிப்ப�ட்ட ஆசி�ய�ன் தரம் 10 க்கா ஆகஸ்ட் 25 

வைர நடக்�ம் எல்லா வ�ப்�கள��ம் ந�ங்கள் கலந்� ெகாள்ளலாம். 

3. ந�ங்கள் பதி� ெசய்த எல்லா வ�ப்� வ�பரங்க�ம் ‘My Profile’ -> ‘My Upcoming 

Classes’ இல் பார்க்கலாம். 

 



 

4. ந�ங்கள் பதி� ெசய்த வ�ப்ப�ற்கான பய�ற்சி தாள்கள் அல்ல� கடந்தகால 

வ�னாத்தாள்கள் ஆசி�யரால் தரப்பட்��ப்ப�ன், அைவ ேம�ள்ள படத்தில் 

காட்டப்பட்டவா� ‘My Profile’ -> ‘My Upcoming Classes’  இல் ‘Show Tutorials’ என 

மஞ்சள் நிறக்�றிய�ட்டால் �றிக்கப்பட்��க்�ம். அவற்ைற தரவ�றக்க ‘View 

Details’ ஐ அ�த்த�ம். ந�ங்கள் வ�ப்� சம்பந்தமான ேமலதிக தகவல் பக்கத்�க்� 

ெச�த்தப்ப�வ �ர்கள். அங்ேக கீ�ள்ள படத்தில் காட்��ள்ளவா� ‘Download 

Materials’ இல் பய�ற்சி ஆவணங்கைள தரவ�றக்கலாம். இந்த தகவல் பதி� 

ெசய்த மாணவர்க�க்� மட்�ப்ப�த்தப்பட்�ள்ள�. 

 

 

 



 
 
 

5. வ�ப்� ஆரம்பமா�ம் ேநரத்தில்  கீ�ள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டவா� 'Registered' 

என்�ம் ெசால்  'Join Now'   என்பதாக மா�ம். இவ்வா� மாறவ�ல்ைலெயன�ன், 

உங்கள் இைணயப்பக்கத்ைத Refresh ெசய்ய�ம்.  

 

My Profile - >Upcoming Classes 

 



Class details page - ‘View Details’ 

 

6. ந�ங்கள் ஏற்கனேவ Zoom ெசயலிைய உங்கள் ைகேபசிய�ல் நி�வ�ய��ந்தால், 

’Join Now via Mobile’ ஐ ெத�� ெசய்ய�ம். 

 
7. ந�ங்கள் கண�ன� �லம் வ�ப்ப�ல் இைணவதாக இ�ந்தால்  'Join Now via 

Desktop'  ஐ ெத�� ெசய்தால் கீேழ �றிப்ப�டப்பட்ட பக்கம் ேதான்�ம். அதில் 

எம� இைணயத்தில் பதிந்த உங்கள் ெபயைரக் �றிப்ப�ட்�,  'I'm not a robot' 

என்பைத ெத�� ெசய்ய�ம். அதன் ப�ன், சில படங்கள் ேதான்�ம். அதில் 

ேகட்கப்ப�ம் படங்கைள ேதர்� ெசய்தால், ந�ங்கள் வ�ப்ப�ல் உள்�ைழயலாம்.  

 

 
8. உங்கள் ஆசி�யர் உங்கைள வ�ப்ப�ல் அ�மதிக்�ம்வைர காத்தி�க்க�ம். 

9. வ�ப்ப�ல் இைணவதில் ஏதாவ� தடங்கல் ஏற்பட்டால் ப�ன்வ�ம் இலக்கத்ைத 

ெதாடர்� ெகாள்ள�ம்  - (076) 667 4945 


	1. பதிவு செய்தலும் உள் நுழைதலும் (Register & Login)
	2. உறுதிப்படுத்தும் மின்னஞ்சல் கிடைக்கவில்லையெனில்
	3. எனது விபரம் (My Profile)
	4. வகுப்புகளை தேடுதல்
	5. வகுப்பு பற்றிய தகவல்களைப் பார்வையிட
	6. வகுப்பில் பதிவு செய்தல்
	6.1 இலவச வகுப்புக்களில் பதிவு செய்தல்
	6.2 கட்டண வகுப்புக்களில் பதிவு செய்தல்
	6.2.1 நேரடியாக பணம் செலுத்துதல் (Pay by Cash)
	6.2.2  இணையத்தளம் மூலம் கட்டணம் செலுத்துதல் ( Pay by Card)


	7. பதிவு செய்யப்பட்ட வகுப்பில் இணைவது எவ்வாறு?

