
दोस्रो भाषाको रूपमा अंगेजी  

दोस्रो भाषाको रूपमा अगें्रजी [English as a 

Second Language (ESL)] कार्यक्रमको लक्ष्र् 

निम्न 5 वटा सीपका क्षते्रहरूमा नवद्यार्थीको 

नसकाइलाई सहजीकरण गिनय हो: पढाइ (पठि), 

लेखाइ, बोलाइ, सनिाइ तर्था सांस्कृनतक संवर्द्यि । 

र्सका अनतररक्त, ESL ले अंगे्रजीमा सीनमत 

प्रवीणता भएका नवद्यार्थीहरूलाई अमेररकी 

समाजको सदस्र् बन्ने क्रममा कक्षा उनतणय गरेर 

मानर्थल्लो कक्षामा चढ्ि चानहिे आवश्र्कताहरू 

तर्था उनतणय मापदण्डहरू पूरा गियमा शैनक्षक अवसरहरू 

उपलब्ध गराउँछ ।  

 ESL Department Office 

 ESL नवभाग कार्ायलर् 

 

ESL Service Center 

 

Michael Sain, ESL Director 

4077 Karl Rd. 

Columbus, OH 43224 

Program Office:  614-365-8802 

 

कोलम्बस नसटी स्कन ल्स् 

कलेज तर्था क्र्ाररर्र तैर्ारीको क्रममा 

आफ्िो बच्चालाई अंग्रेजीमा शनरूदनेख िै 

सहार्ता गिे 

अनभभावक जािकारी 

ब्रोसर 

llámenos para más información 

appelez-nous pour plus d'informations 

nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah 

र्थप जािकारीको लानग हामीलाई कल गिनयहोस ्

 نرجو منكم االتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات

E
ng

lish
 as a Second Language



कोलम्बस नसटी स्कन ल्समा आफ्िो बच्चालाई भिाय गराउि े 

 
1. हामी तपाईंलाई LAS Links English परीक्षा ददि तपाईंको बच्चाको लानग एपोइन्टमेन्टको समर् नमलाउि Cen-

tral Enrollment (केनन्िर् िामाङ्कि) लाई (614) 365-4011 मा फोि गिय प्रोत्सानहत गछौं ।    

 

2. जब तपाईं मूल्र्ाङ्किको  लानग Central Enrollment (430 Cleveland Ave, Columbus OH 43215) मा 

आउिनहुन्छ कृपर्ा आफ्िो सार्थ् निम्न कन राहरू ल्र्ाउिनहोस्:    

 
 
 
 
 
 
 

3. र्दद तपाईंको बच्चाको क्षर्रोगको परीक्षण गिनयपिे भएमा उक्त परीक्षण गररिेछ । त्र्सको दनइ ददि पनछ उक्त 

परीक्षणको िनतजाको लानग तपाईं एकपटक पनिः आउिनपिेछ ।  

4. तपाईंको बच्चाले LAS Links English परीक्षा ददइसके पश्चात तपाईंसँग परीक्षामा अंग्रेजीको बोलाइ, सनिाइ, 

पढाइ तर्था लेखाइमा  प्राप्त अंक बारे छलफल गररिेछ ।   

5. अंग्रेजीमा आवश्र्क साहार्ताका नवनभन्न स्तरहरू बारे छलफल गररिेछ र तपाईंको बच्चाको अंग्रेजीको स्तर तर्था 

तपाईं बस्न ेठाउँका आधारमा तपाईंलाई तपाईंको बच्चाको लानग एउटा स्कन ल नसफाररस गररिेछ । 

6. तपाईंसँग तोदकएको ESL स्कनल स्वीकार वा अस्वीकार गि ेअनधकार रहन्छ । तपाईंको हस्ताक्षर आवश्र्क पिेछ ।  

7. र्दद तपाईंको बच्चालाई स्कन ल आउजाउ गिय बस आवश्र्क परेमा िर्ाँ स्कन लले तपाईंको बच्चालाई कहाँ नलि आउिेछ 

तर्था कहाँ छोड्िेछ भिेर तपाईंलाई जािकारी ददिेछ ।  

8.  तपाईंको बच्चाको िर्ाँ स्कनलले तपाईंको बच्चाको अंग्रेजी स्तरको एक प्रनत प्राप्त गिेछ तादक उिले आफ्िो स्तरको 

सेवाहरू प्राप्त गिय सकन ि ्।   

9. हरेक वषयको िोभेम्बर मनहिामा स्कनलमा अनभभावक-नशक्षक कन्फरेन्स ददवा/रात्री आर्ोजिा गररन्छ । र्स 

कन्फरेन्समा उपनस्र्थत भएर तपाईंलाई िर्ाँ स्कन ल, नशक्षकहरू तर्था तपाईंको बच्चाल ेसामिा गरररहकेो कन ि ैकरठिाइ 

बनझ्ि मद्दत हुिेछ ।  

 आमाबनबाको फोटो सनहतको पररचर्पत्र 

 नवद्यार्थीको जन्म प्रमाणपत्र 

 संरक्षकत्व नजम्मा/अनभभावकत्वको नजम्मा (र्दद लागू हुिे 

भएमा)   

 ठेगािाको प्रमाणीकरण 

 खोप सम्बन्धी अनभलेखहरू (खोपको जािकारी) 

 पनहलाको स्कनलबाट स्कनल छोडकेो कागज वा अनिल्लो 

कक्षाको काडय (र्दद लागू हुिे भएमा) 

 नवशेष नशक्षा सम्बन्धी कागजपत्रहरू 



ESL कार्यक्रमहरू 
 

प्रार्थनमक (Elementary) तहमा (कक्षा K-5)  

 भाषा प्रानप्त - ESL नशक्षकल ेबोलाइ, सनिाइ, पढाइ तर्था लेखाइमा काम गियको लानग अंग्रेजी भाषामा िर्ाँ रहकेा नवद्यार्थीहरूको 

सािो-सािो समूह बिाउिनहुन्छ  

 स्तर अिनसारको साक्षरता हस्तक्षेप - ESL निभाषी सहार्कहरू तर्था केही नशक्षकहरूल ेकक्षाको स्तर अिनसार पढाइमा निपनणता 

िभएका नवद्यार्थीहरूको लानग र्थप पढाइ मद्दत उपलब्ध गराउिनहुन्छ      

 गनणत साक्षरता हस्तक्षेप - गनणत साक्षरता हस्तक्षेपकतायहरू, निभाषी सहार्कहरू तर्था केही नशक्षकहरूले कक्षाको स्तर 

अिनसारको गनणतमा निपनणता िभएका नवद्यार्थीहरूको लानग गनणतमा मद्दत उपलब्ध गराउिनहुन्छ    

 पनस-इि कार्यक्रम - निभाषी नशक्षण सहार्कहरू तर्था ESL नशक्षकहरूल ेनिर्नमत कक्षाहरूमा ESL नवद्यार्थीको लानग र्थप मद्दत 

उपलब्ध गराउिनहुन्छ  
 

निम्न-माध्र्नमक (Middle) स्कन ल तह (कक्षा 6-8) 

 अंग्रेजी भाषा नवद्यार्थीहरूले आफ्िो ESL नशक्षकसगँ अँगेजी भाषाको कक्षा पढ्छि ् 

 अन्र् कक्षाहरू मनख्र्धाराका नवद्यार्थीहरूसगँ सँगै पदढन्छ  

 Mifflin MS सँग ESL सेल्टरड साइट छ  

   - अंग्रेजी, गनणत, नवज्ञाि तर्था सामानजक नशक्षाका कोसयहरू ESL नशक्षकहरूसँग नलइन्छ   

   - अन्र् सबै कक्षाहरू मूल रूपमा अंग्रेजी भाषा बोल्िेहरूसगँ सँगै नलइन्छ 
 

माध्र्नमक (High) स्कनल तह (कक्षा 9-12) 

  अंग्रेजी, गनणत, नवज्ञाि तर्था सामानजक नशक्षाका कोसयहरू ESL नशक्षकहरूसँग नलि सदकन्छ*  

   - अन्र् सबै कक्षाहरू मूल रूपमा अंग्रेजी भाषा बोल्िेहरूसगँ सँगै नलइन्छ 

   - नवद्यार्थीहरूको अंग्रेजी सनधार हुदँ ैजाँदा उिीहरूल ेमूल रूपमा अंग्रेजी भाषा बोल्िेहरूसँग र्थप कक्षाहरू ललँद ैजािेछि्  
 

Columbus Global Academy (कोलम्बस ग्लोबल एकेडेमी) (कक्षा 6-12) 

   निम्न माध्र्नमक तर्था माध्र्नमक तहका पूवय-कार्ायत्मक स्तरका नवद्यार्थीहरू Columbus Global Academy मा कक्षाहरूका 

लानग र्ोग्र् हुि सक्छि ्    

- Columbus City Schools मा दनइ वषय भन्दा कम समर् दनेख रहकेो हुिनपिे 

- अंग्रेजी भाषाको लानग िर्ाँ भएको अगं्रेजी भाषा नवद्यार्थी हुिनपिे 

- ESL नवभागको स्वीकृनत सनहत Assessment Center (मूल्र्ाङ्कि केन्ि) वा अनिल्लो स्कन लले नसफाररस गररएको हुिनपि े

   सबै कक्षाहरू ESL नशक्षकहरूबाट नलइन्छ 

Fort Hayes Career Center (फोटय हरे्ज क्र्ाररर्र सने्टर) (कक्षा 10-12) 

 नवद्यार्थीहरू नचदकत्सा साहार्क, िर्सयङ, कापेन्टरी, अटोमोबाइल टेदिनसर्ि जस्ता  नवनशष्ट रोजगारी सीपहरू नसि क्र्ाररर्र 

केन्िमा पढ्ि आउि सक्छि ् 

 पढ्ि आउिे ESL नवद्यार्थीहरूलाई सहर्ोग उपलब्ध गराइन्छ 

 क्र्ाररर्र केन्िमा पढ्ि आउिे कन िै पनि नवद्यार्थीलाई रोजगारी वा नवश्वनवद्यालर्मा पढ्िको लानग तर्ार गररन्छ  

  
 

*सेल्टरड साइटहरूले ESL प्रमानणत नशक्षकहरूसगँ अगं्रजेी, गनणत, नवज्ञाि तर्था सामानजक नशक्षा कक्षाहरू पढ्िे अवसर प्रदाि गछय   



 

 

ESL सवेा केन्िका सवेाहरू 

 

 

ESL कल सने्टर 

र्दद तपाईंलाई कोलम्बस नसटी स्कन ल्समा कसैसँग कन रा गिनय जरूरी छ तर तपाईंलाई दोभाषे आवश्र्क पछय भिे ESL कल 

सेन्टरलाई (614) 365-8802 मा सम्पकय  गिनयहोस् । हामीसँग शैनक्षक वषयको दौरािमा सोमबारदनेख शनक्रबारसम्म नबहाि 8:00 

बजेदनेख ददउँसो 3:00 बजेसम्म  स्पेिी, िेपाली, सोमाली तर्था अरबी भाषाको लानग दोभाषेहरू छि ्।  

 

 

 

OGT, कलजे तर्था क्र्ाररर्र तरै्ारी कार्यक्रम (614) 365-8802 

र्ो कार्यक्रम सब ैआवश्र्क कोसयहरू उनतणय गरेका तर OGT को सब ै5 वटा र्ोग्र्ता उनतणय िगरेका ESL नवद्यार्थीहरूका लानग हो 

। नवद्यार्थीले पूणय उनतणय हुिको लानग Ohio Graduation Test (OGT) सब ै5 र्ोग्र्ताहरू उनतणय गिनयपछय ।    

   OGT को लानग सािो समूह निजी नशक्षण 

 क्र्ाररर्र नवकास/आधारभूत रोजगारी सीपहरू 

 कलेज तैर्ारीको लानग स्रोतहरू 

 

 

अनभभावक साक्षरता कार्यक्रम (614) 365-8802 

 आमाबनबाको अंग्रेजी सनधार गिय 

 आमाबनबाहरूलाई स्कनलको प्रदक्रर्ाहरू बनझ्ि तर्था आफ्िो बच्चालाई सफल बिाउि सहर्ोग गियको लानग मद्दत गिय 

 आमाबनबाहरूको आधारभतू रोजगारी सीपहरूलाई सनधार गिय 

 हाम्रो ESL पररवारहरूलाई आफ्िो समनदार् तर्था स्कनलहरूमा अझ बढी सदक्रर् भूनमका खेल्ि प्रोत्सानहत गिय 

 

 

ESL OGT समर इनन्स्टच्र्नट (भिाय फारमहरू स्कन लहरूमा उपलब्ध हुन्छि्)  

 कक्षा10-12 का ESL नवद्यार्थी तर्था अन्र् नवद्यार्थीहरू जसल ेOGT को सब ै5 र्ोग्र्ताहरूलाई उनतणय गरेका छैिि्  

 2 हप्ते गहि OGT अभ्र्ास 

 OGT परीक्षा तेस्रो हप्तामा नलइन्छ  



 
 

नडनस्िकका अन्र् सेवाहरू 

 

 
 

नवशषे नशक्षा 
 

र्दद तपाईंको बच्चालाई स्कनलमा निर्नमत रूपमा करठिाइ वा समस्र्ाहरू भइरहमेा तपाईंको बच्चालाई अनतररक्त मद्दत 

आवश्र्क पछय दक भिेर निधायरण गिय तर्था र्थप सहर्ोग उपलब्ध गराउिको लानग र्ोजिा बिाउि तपाईंलाई स्कनलिारा सम्पकय  

गररिेछ । र्दद तपाईंको बच्चाले नवशेष नशक्षाबाट अनतररक्त सहर्ोग प्राप्त गछयि् भिे अंगे्रजीको लानग उपर्नक्त मद्दत निधायरण गिय 

ESL नशक्षक तर्था नवशेष नशक्षा नशक्षकले नमलेर काम गिनयहुिेछ । आमाबनबाल ेबच्चाको स्कनललाई सम्पकय  गरेर वा र्दद दोभाषे 

आवश्र्क भएमा (614) 365-8802 मा फोि गरेर नशक्षकहरूसँग भेट्िको लानग पनि अिनरोध गिय सक्छि् ।   

 

 

 

 

Gifted & Talented प्रनतभाशाली तर्था मधेावी 

 

शरद ऋतनमा, तीव्र गनतमा नसिे नवद्यार्थीहरू पनहचाि गिय कक्षा 2  तर्था 6 का नवद्यार्थीहरूको एउटा परीक्षा नलइन्छ जसको िाम 

Terra Nova/InView हो । र्दद तपाईंको बच्चा तीव्र गनतमा नसिे नवद्यार्थी हो भिे तपाईंलाई सम्पकय  गररिेछ । प्रनतभाशाली 

तर्था मेधावी सेवा नवभागबाट सेवाहरू उपलब्ध गराइिेछ । 

 
 



ESL कार्यक्रमबाट बानहररि े
 

हरेक नहउँदमा तपाईंको बच्चाले अंग्रेजीमा आफ्िो बोलाइ, सनिाइ, पढाइ तर्था लेखाइ स्तरहरू निधायरण गिय Ohio English Lan-

guage Proficiency Assessment (ओहार्ो अंग्रेजी भाषा प्रवीणता मूल्र्ाङ्कि) (OELPA) परीक्षा ददिन पिेछ ।     
 

तपाईंको बच्चाको अंग्रेजी सनधार हुदँ ैजाँदा उिको स्तर पनि बढ्िेछ । अंग्रेजीको पाँचवटा स्तरहरू हुन्छि् ।  

………………………………………………………………………………………………… 

स्तर 1—पवूय-कार्ायत्मक 

 

नवद्यार्थीहरूले आफूल ेसनिेका वा पढेका केही शब्द तर्था वाक्र्ाशंहरू बनझ्ि शनरू गछयि,् केही सामान्र् शब्द तर्था वाक्र्ांशहरू दोहोर्ायउि 

र अक्षर तर्था केही शब्दहरूको िक्कल उतािय वा लेख्न सक्षम हुि सक्छि ्।  
 

स्तर 2—नसकारू 
 

नवद्यार्थीहरू सरल नलनखत निदशेि. अंग्रेजीमा कम स्तरका सनजला कर्था, सरल तररकामा बोनलएका कन रा, प्रश्न तर्था सन्दशेहरू बनझ्ि,  

बारम्बार व्याकरणीर् गल्ती रहकेा वाक्र्हरू लेख्न र  कण्ठ गररएका वाक्र्ांश प्रर्ोग गरेर बोल्ि शनरू गछयि ्।  
 

स्तर 3—मध्र्म 
 

नवद्यार्थीहरू आफ्िो भन्दा तल्लो कक्षाको पाठ्यपनस्तकमा रहकेा मनख्र् भाव तर्था सहार्क नववरण बनझ्छि्, अनधकाशं सामानजक 

अवस्र्थाहरूमा हुि ेकन राकािीहरूलाई बनझ्छि्, कक्षाका कार्यहरू (नशक्षकको मद्दतका सार्थमा) लेख्छि ्। मध्र्म नवद्यार्थीहरूलाई 

नशक्षकको सहार्ताका सार्थमा कक्षाको स्तर अिनसार कक्षाका कार्यहरू ददिनपछय ।  
 

स्तर 4—उच्च / परीक्षण-मनलप्रवाह 
 

नवद्यार्थीहरू स्कन लका नवषर्हरूका लानग चानहिे शनैक्षक भाषा बनझ्छि्, कक्षा स्तरका अनधकांश पाठ्यपनस्तकहरू बनझ्ि सक्षम हुन्छि ्र 

नवस्तृत छलफलहरूमा सहभागी हुिसक्छि् । र्ी नवद्यार्थीहरूलाई सीनमत सहर्ोगका सार्थमा वा कन ि ैर्थप मद्दत नबिा निर्नमत 

कक्षाहरूमा समावेश गराइन्छ ।     
 

स्तर 5—पणूय अगं्रजेी प्रवीणता 
 

नवद्यार्थीहरू मूल रूपमा अंग्रेजी भाषा बोल्िेहरू झैं अंग्रजेी बनझ्छि,् बोल्छि्, पढ्छि ्तर्था लेख्छि् । उिीहरूले त्र्सपनछ अनतररक्त 

सहर्ोग प्राप्त गदिैि् र उिीहरूलाई सीनमत अंग्रेजी प्रवीण भनिदिै ।  

………………………………………………………………………………………………… 

 पूवय-कार्ायत्मक तर्था नसकारू स्तरहरूमा ESL नशक्षक तर्था निर्नमत नशक्षकहरूबाट सहर्ोग नसफाररस गररन्छ  

 एकपटक बच्चा मध्र्म स्तर पनगपेनछ नशक्षक तर्था आमाबनबाल ेबच्चालाई अझ कनत सहर्ोग आवश्र्क छ भिेर छलफल गिनयपछय 

 बच्चा स्तर 4 मा पनगेपनछ उिले मूल रूपमा अंग्रेजी भाषा बोल्िेहरूसँग सँगै कक्षामा पढ्िनपछय र आवश्र्क परेको खण्डमा मात्र 

उिलाई सहर्ोग गररिनपछय      

 OELPA) परीक्षा उनतणय गररसकेपनछ अब तपाईंको बच्चालाई सीनमत अगं्रेजी प्रवीण नवद्यार्थी मानिदिै र उिले ESL बाट सेवाहरू 

प्राप्त गिे छैिि्   



 
 

 

 तपाईंको बच्चालाई शैनक्षक रूपमा मद्दत गि ेसल्लाहहरू 

 
 

 

 अनभमनखीकरण साँझ तर्था अनभभावक-नशक्षक कन्फरेन्स जस्ता स्कनलका दक्रर्ाकलापहरूमा सहभागी हुिनहोस् । 

आफ्िो बच्चाले के नसक्दै छि ्र उिको प्रगनत कस्तो भइरहछे भिेर सनसूचीत रहिनहोस् ।  

 
 

 आफ्िो िरमा शान्त ठाउँ तोिन होस् जहाँ तपाईंको बच्चाले उिको नशक्षकिारा ददइएका गृहकार्यहरू शान्त 

वातावरणमा बसेर पूरा गिय सकन ि ्। स्कनलका गृहकार्यहरू अन्र् दक्रर्ाकलापहरू भन्दा प्रार्थनमकतामा राखेर पूरा 

गररिनपछय ।    

 
 

 र्दद तपाईंको बच्चा अंग्रेजी नसक्दै छि् भिे उिले टेनलनभजि हदे ैगदाय सबटाइटललाई खनला राख्ननहोस् । र्सो गदाय 

उिले एकै समर्मा अंग्रेजी सनन्न तर्था पढ्ि सक्छि् ।  

 
 

 Columbus Metropolitan Libraries (कोलम्बस महािगरीर् लाइब्रेरीहरू) ले “गृहकार्यमा मद्दत” को अवसर 

प्रदाि गछय । स्कनलको समर् पश्चात तपाईंको बच्चा लाइब्रेरी गएर आफ्िो पढाइ तर्था स्कनलको गृहकार्यमा मद्दत प्राप्त 

गिय सक्छि् ।   

 
 

 र्दद तपाईंलाई अझ बढी अंग्रेजी नसिन  आवश्र्क छ भिे हाम्रो Parent Literacy Program (अनभभावक साक्षरता 

कार्यक्रम) सहभागी हुिनहोस् । र्सको लानग (614) 365-8802 मा फोि गिनयहोस् । र्सले तपाईंलाई कार्यस्र्थलमा 

मद्दत गिेछ र आफ्िो बच्चालाई उिको गृहकार्यमा मद्दत गिय सक्षम बिाउँछ । 

 
 

 र्दद तपाईंको बच्चालाई स्कन लमा कन ि ैकरठिाइ वा समस्र्ा भएमा कृपर्ा स्कन ल, नशक्षक वा ESL नवभागलाई सम्पकय  

गिनयहोस ्। र्ाद राख्ननहोस् दक र्दद तपाईं र स्कन लको लानग कोही दोभाषेको रूपमा काम गरोस् भन्ने चाहिनहुन्छ भि े

तपाईंल े(614) 365-8802 मा फोि गिय सिन हुन्छ ।  



ESL Service Center 
 

Michael Sain, ESL Director 

4077 Karl Rd. 

Columbus, OH 43224 

Program Office:  614-365-8802 

Elementary Schools 
 

Avalon 

Broadleigh 

Burroughs 

Cassady 

Columbus Spanish Immersion 

Cranbrook 

Devonshire 

Eakin 

East Columbus 

East Linden 

Easthaven 

Ecole Kenwood 

Forest Park 

Gables 

Georgian Heights 

Highland 

Hubbard Mastery 

Innis  

Linden Stem 

North Linden 

Northgate 

Northtowne 

Oakmont 

Salem 

Scottwood 

Siebert 

Sullivant 

Valley Forge 

West Broad 

Woodcrest 

Middle Schools 

 

 

Columbus Global Academy 

Hilltonia 

Johnson Park 

Medina 

*Mifflin Middle  

Ridgeview 

Wedgewood 

Woodward Park 
 

 

High Schools 

 

 

*Beechcroft  

*Columbus Global Academy 

*Columbus North International 

*Independence 

*Mifflin High 

*Northland 

*West 

*Whetstone 
 

Briggs (only has one ESL Teacher) 

Walnut Ridge (only has one ESL Teacher) 

 

 

 

*ESL Sheltered Sites 

ESL स्कनलहरू 


