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Information for Parents - Tips to check Karate Trainers
பெற்ற ோர்களுக்கு தகவல் - தற்கோப்பு கலை ெயிற்சியோளர்கலள சரிெோர்க்க உதவிக்கு ிப்புகள்

Step 1: ெயிற்சியோளர்களின் பசயல்ெோடு மற்றும் பசயல்தி லைப் ெோருங்கள்
Step 1: Listen masters training for 10 days during the class hours
Step 2: ெயிற்சியோளர்களுடன் றகள்விகலளக் றகளுங்கள்
Step 2: Please ask lot of questions with master about institute, about master etc (During free time)
Step 3: ெயிற்சியோளர்களின் இன்ஸ்டிடியூட் ெற் ி பதரிந்து பகோள்ளுங்கள்
Step 3: Please enquire master institute and their background.
Step 4: ெயிற்சியோளர்கள் நடத்லத மற்றும் அவரது றவலை
Step 4: Please enquire with other about master training, about master, about master character etc.
Step 5: ெயிற்சியோளர்கள் முதன்லமச் சோன் ிதழ்கலள சரிெோர்க்கவும்
Step 5: Please verify master black belt certificates etc
Step 6: ெயிற்சியோளர்கள் நிறுவை ெதிவு சோன் ிதழ் சரிெோர்க்கவும்
Step 6: Please ask institute registration certificates etc.
Step 7: ெயிற்சியோளர்கள், ெயிற்சி பமோலெல் றெோன் றெச கூடோது
Step 7: Masters should not use mobile phone during the class. Ask master to avoid.
Step 8: கரோத்றத பமோழி றெசும் ெயிற்சியோளர்கள் அல்ைது இல்லைய சரிெோர்க்கவும்
Step 8: Please monitor your child, all karate student should speak in karate language (i.e. Japanese)
Step 9: கரோத்றத மோஸ்டர் ெயிற்சியோளரும் சோன் ிதழும் றவண்டும்
Step 9: Trainer should have training certificate from the institute.
Step 10: இன்ஸ்டிடியூட் ெோடத்திட்டத்லத சரிெோர்க்கவும் (http://mykarate.org/karate.html)
Step 10: Please check your child on institute syllabus which is available in http://mykarate.org/karate.html
Step 11: கோடோ (Kata) ெோடத்திட்டத்லத சரிெோர்க்கவும் (http://mykarate.org/kata.html)
Step 11: Please check your child on institute kata syllabus which is available in http://mykarate.org/kata.html
Step 12: சில்ைோம்ெம் ெோடத்திட்டம் சரிெோர்க்கவும் (http://mykarate.org/silambam.html)
Step 12: Please check your child on Silambam syllabus which is available in http://mykarate.org/silambam.html

With Regards,
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