
डिडिएस एमएलइ कार्यक्रमहरू
अङ्ग र्ेजी सिसिरहरेिा सिद्ार्थीहरूिा लासि

अडिक जानकारी
यसि तपाईँलाई आफ्नो स्कू लमा उपलब्ध हु र्े एमएलइ िाय्यक्रमहरूबाररे  बढी जान्न आिश्यि छ 
भ र्े, तपाईँिा प्रश्नहरूिनो उत्तर सि्िा लासि स्कू लिनो िाया्यलयमा मास्िहरू उपलब्ध छ ््ग।

आफ्नो सिद्ार्थीिा लासि िही एमएलइ िाय्यक्रम छ्नोट ि न्े बाररे  असतररक्त प्रश्नहरू छ ््ग भ र्े 
िा बढी जा्िारी आिश्यि भए, ७२०-४२३-२०४० मा फनो् ि्््यहनोि्ग। तपाईँिँि उत्तरिसहत 
िम्पि्य  ि ््यिा लासि हाम्ा द्वैभासिि स्ाफ उपलब्ध छ ््ग।

एमएलइ हटलाइ्
७२०-४२३-२०४०

एमएलइ असभभािि सििल्पहरू सभसियनो:  
https://bit.ly/2BnoCzB

िरेबिाइट
mle.dpsk12.org

र्ेपालीआफननो बच्ाकनो डिक्ामा साझेदारी
आफ्नो बच्ािनो सिक्ामा सक्रयािील िाझरेिार भएर, तपाईँलरे आफ्नो बच्ालाई स्कू ल र जीि्िा 
लासि तयार हु् मद्दत ि्््यहु र्ेछ। हामी तपाईँलरे घरमा आफ्नो बच्ािँि आफ्नो मकूल भािामा 
बनोल्् र पढ्ग ््हुनछ भन्नरे अपरेक्ा िि्यछौ।ँ घरमा आफ्नो मकूल भािा बनोल्ालरे तपाईँिनो बच्ालाई 
स्कू लमा सिक्निा लासि आधार सिनछ, ि्ई िा बढी भािाहरू बनोल्वै ग्य्ाज्एट हु र्े य्िाहरूलाई 
ग्य्ाज्एि् पसछ बढी र राम्ा रनोजिारिा अििरहरू प्राप्त हुनछ ््ग।



सिसपएि स्कू लहरूमा द्वैभासिि र िनोस्नो भािािा रूपमा अङ्ग र्ेजी िरर ि्ई प्रम्ख सिसिमिा 
एमएलइ िाय्यक्रमहरू छ ््ग। द्वैभासिि िाय्यक्रमहरू पसहलनो भािा स्प्ास्ि भएिा सिद्ार्थीहरूिा 
लासि स्मा्यण िररएिनो हनो, र यिमा सिक्ण स्प्ास्ि र अङ्ग र्ेजीमा प्रिा् िररनछ। सिसपएिमा 
भएिा ि्ई द्वैभासिि िाय्यक्रमहरू सटए्एलआइ (ट्ाननजि्ल र्ेसटभ ल्ाङ्ग िरेज इन््सक्स्) र 
द्वै  /इमि्य् हु ््ग। 

डिडिएसमा स्ागत छ!

सिसपएिमा, िक्ािनोठामा हाम्ा सिद्ार्थीहरूलरे ल्ाउ र्े र््प्रवै सिसिधतापकूण्य भासिि र िांस्कृ सति 
पकृष्ठभकूसमलरे हाम्ा स्कू लहरूलाई िमकृद्ध ब्ाउँछ ््ग। ती यस्ा िम्पसत्त हु ््ग जिलाई अङ्ग र्ेजी 
भािािँि जनोि्गिा, सत्लरे सिद्ार्थीहरूलाई स्कू ल र जीि्मवै िफलता प्राप्त ि ््य मद्दत िि्यछ ््ग। 
हाम्ा बहुभािी सिक्ा-िा एमएलइ-िाय्यक्रमहरूलाई सिद्ार्थीहरूलरे पढाइ, िसणत र सिज्ा्जस्ा 
सिियहरू सिक्वै ििा्य उ्ीहरूलाई अङ्ग र्ेजी भािा सिक्न मद्दत ि ््यिा लासि स्मा्यण िररएिा 
हु ््ग।

सिसपएि एमएलइ िाय्यक्रमहरूलरे हजारौ ँ सिद्ार्थीहरूलाई स्कू लमा िफल हु्िा लासि र 
िलरेज तर्ा िररयरिा लासि तयार ग्य्ाज्एट हु् मद्दत िररेिनो छ – म्ख्यधारिनो िक्ािनोठामा 
जा्् असघ एमएलइ िाय्यक्रममा रहरेिा सिद्ार्थीहरूिनो ग्य्ाज्एि् िर एमएलइ िाय्यक्रममा 
िसहल्वै ्बिरेिा सिद्ार्थीहरूिनो भन्ा बढी पाइएिनो छ।

एमएलइ कार्यक्रमहरू केके हुन्?

दनोस्नो भाषाका रूिमा अङ््ेजी
िनोस्नो भािािा रूपमा अङ्ग र्ेजी (इएिएल, एमएलइ-इ पस् भस् र्े) िाय्यक्रममा, तपाईँिनो 
बच्ािा िम्पकूण्य िक्ाहरू अङ्ग र्ेजीमा सिक्ण िररनछ। यि िाय्यक्रमिा सिक्िहरूलाई 
सिद्ार्थीहरूलरे पढाइ, सिज्ा् र िसणत जस्ा सिियहरू पसढ रहँिा उ्ीहरूलाई 
अङ्ग र्ेजी सिक्न मद्दत ि ््यिा लासि सििरेि रूपमा तासलम सिइएिनो हुनछ। मकूल भािा 
सिक्िमाफ्य त तपाईँिनो स्कू ललरे तपाईँिनो भािामा असतररक्त िहयनोि पस् प्रिा् ि ््य िकछ। 

र्प, तपाईँिनो बच्ालरे अङ्ग र्ेजी भािा सििाि ्ाम िररेिनो एउटा ४५ सम र्ेटिनो सपररयि पस् 
पढ्ग र्ेछ ््ग ज्् अङ्ग र्ेजीमा ििरी बनोल र्े र लरेख्रे बाररे  बसलयनो आधार ब्ाउ्िा लासि िमसप्यत छ।

अङ््ेजीलाई दनोस्नो भाषाकनो रूिमा छननोट गन्यका लाडग, 
अडभभावक सहमडत फाराममा डवकल्प २ छननोट गन््यहनोस्।

स्प्ास्ि भन्ा अन्य भािा बनोल र्ेहरूिा लासि िनोस्नो भािािा रूपमा अङ्ग र्ेजी िाय्यक्रमहरूिनो 
सिफाररि िररनछ। असभभािििा रूपमा तपाईँलरे आफ्नो बच्ािा लासि एमएलइ िाय्यक्रम 
असभभािि िहमसत फाराम प्रयनोि िररे र छ्नोट ि्््यप न्ेछछ, ज्् तपाईँलाई रसजस््रेि्िा बरेला 
प्रिा् िरर र्ेछ। यसि तपाईँिनो स्कू लमा एमएलइ िरेिाहरू उपलब्ध छवै ् ््ग भ र्े, तपाईँिनो बच्ा 
एमएलइ जनो् स्कू लमा जा् िकछ ््ग। एमएलइ स्कू लहरूिा बाररेमा बढी जा्िारी तपाईँिनो 
स्कू लिनो िाया्यलयलरे सि् िकछ।


