
 Translation & 

Interpretation Center （3/2019）   

       EL Summer Program 
Flyer () 

प्र�?  
कृपया ब�भाषी पाठ्यक्रम र कायर्क्रमको कायर्लयमा स�कर्  गनुर्होस।् 
फोन: 215-400-4240 ⎢इमेल: multilingual@philasd.org 

अंग्रेजी �श�ाथ� 
गम� कायर्क्रम 

�न :शु�   
�स�े मौका 

२०१९ 

दतार् गन� अ��म िदन: बुधबार, मे ८, २०१९ 

यो�ता 

�न� सबै पूरा गनर् अ�नवायर् छ: 
 िफलाडे��याको सावर्ज�नक वा गैर-सावर्ज�नक 

�ूलको अंग्रेजी �श�ाथ� �नुपन� 
 US �ूलह�मा 3 वषर् भ�ा कम पढेको र 

अमे�रकाको मु�भू�म भ�ा बािहर ज��एको 
 हालमा ५, ६ र ७ क�ामा �ने  

 

�न� अंग्रेजी भाषा प्रवीणता �र �ने, 
कायर्क्रम �ानको �नकटमा �ने, र भखर्रै 
आउने �वद्याथ�ह�लाई कायर्क्रममा प्राथ�मकता 
िदइनेछ। 

 जुलाई 1 - 26, 2019, सोमबार दे�ख 
शुक्रबार, ८:३० – ३:०० बजे स� 
(�बिहबार, जुलाई 4, र शुक्रबार, जुलाई ५ 
�ूल ब� ) 

किहले? कहा?ँ 

 नोथर्-इ�मा: �ुए� ए�लमे�ेरी 
6401 Horrocks ���ट, 19149 

 साउथ-वे�मा: हेनरी �स. ए�लमे�ेरी 
4700 Locust ���ट, 19139 

थप जानकारीको लागी र /वा   दतार् गनर्, तपाईँको ब�ाको ESL �श�क अथवा �ूल 
प्रशासकलाई स�कर्  गनुर्होस।् 

यसमा के के 
पदर्छन?् 

 �बहान र िदउसोको खाना 
 सा�रता र ग�णत �नद�शन 
 संवधर्न ग�त�ब�धह�  
 र अ�! 

यातायात:  

केही �वद्याथ�ह� यातायात सु�बधाको ला�ग यो� �न 
सक्छन।् यिद प्रदान ग�रएमा, �वद्याथ�ह�लाई उनीह�को 
घर न�जकको �ूलबाट बसमा उठाइनेछन,् वा SEPTA 
पासको �ब�ा ग�रनेछ। 
 

�ब�ाथ�ह�लाई उनीह�को ब�े ठेगानाको न�जकको �ानमा 

पठाइनेछ।. 
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            द �ूल �ड���क अफ �फलाडे��या 
 ब�भाषी पाठ्यक्रम र कायर्क्रमह�को कायर्लय 

2019 अगें्रजी �श�ाथ� गम� कायर्क्रम 
 �ब�ाथ� �नबेदन फारम 

 
�नबेदन प्रकृया: 
• आमाबुबा /गनुर्पछर् ह�ा�र भरेर फारम यो अ�भभावकले  
• यो फारममा भएको ठेगानाले �ब�ाथ� जुलाई मिहनामा �न ेठेगाना देखाउन ुपछर्। 
• �नबेदन बुधबार ,८ मे २०१९ स�मा ESL �श�क वा �ूल �व�ापकलाई बुझाई स�ुपछर्। 
• ESL �श�क वा  �ूल �व�ापकल े�नबेदन �ान गरेर वा हातैले ब�भाषी पाठ्यक्रम र कायर्क्रमह�को कायर्लय multilingual@philasd.org मा 

पुयार्उनु�नेछ।  
• कायर्क्रममा छनोट भए नभएको जानकारी �नबेदकलाई शुक्रबार  ,३१ मे , २०१९ स�मा िदईनछे। 
 
कायर्क्रम �ववरण: 
• यो कायर्क्रम �न:शु� हो। 
• गम�को कायर्क्रम १ जुलाई - २६ स�, प्र�ेक सोमबार दे�ख शुक्रवार �बहान ८:३० बजे दे�ख ३ :००  बजे स� चल्नेछ। 
• �ूल �बिहवार, जुलाई ४ र शुक्रवार,  जुलाई ५ ब� �नेछ। 
• �बहान र िदउसोको खाना �न :िदईनछे। शु�  
• केही �वद्याथ�ह� पह�लो �वद्यालय बस सेवा वा �न: शु� यातायात सु�बधाको ला�ग यो� �न स�छन्। 
 

�ब�ाथ� ID#  गम� 2019 

�ब�ाथ� नाम  

हालको �ब�ालय  

हालको क�ा  

ESOL �श�क/ �व�ालय �व�ापक   

घरमा बो�लन ेभाषा  

घर/���ट ठेगाना  

सहर   रा�  �जप कोड  
 

 
यिद यो� भएमा, के तपा� यातायात सेवा चाहानु��छ?        चाहा�छु       चाहा� 
 
_________________________________________ को आमाबाबु / अ�भभावकको �पमा, म सहमत छु िक मेरो ब�ाल ेअंगे्रजी 
�श�ाथ� गम�-याम कायर्क्रममा भाग �लनेछ र यो प�ा गन�छु िक यिद यस कायर्क्रममा �ीकृत भएमा कायर्क्रमको अव�ध भ�र �नय�मत �पमा उप��त �नछे। 
 
 
 
आमाबुबा/अ�वभावकको नाम   ह�ा�र   �म�त 

आमाबुबा/अ�भभावक जानका�र 
नाम  फोन न�र  

�चाइएको  भाषा  वैक��क न�र  

mailto:multilingual@philasd.org

