Newcomer
Learning
Academy
(NLA)

विद्यालय पोसाक
विद्यालयको लागि:
िाढा गिलो रङको कलर भएको शर्ट
कालो िा ट्याि पेन्टट्स / स्कर्ट
शारीररक गशक्षाको लागि:
FLC टर्-शर्ट
स्िेर् पेन्टट्स िा शर्टहरू
विद्यालय पोशाक िभएमा = $5
भुक्ताि ििुह
ट ोस ्

आइर्ी

खाजाको लागि विद्यालय खुल्िे समय:
वबहाि 7:15 दे खख 7:45 बजेसम्म
कक्षा सुरु हुिे समय: वबहाि 7:55
बजे
कक्षा समाप्त हुिे समय: टदउँ सो 2:59
बजे (सोमबार, मंिलबार, वबहीबार,
शुक्रबार)

तपाईंसँि सधैँ आफ्िो
आइर्ी हुिुपछट । आफ्िो
आइर्ीलाई िोक्साि
िपुर्याउिुहोस ्। आफ्िो
आइर्ी वबसँदा = $1
भुक्ताि ििुह
ट ोस ्
आफ्िो आइर्ी हराउँ दा
= $5 भुक्ताि ििुह
ट ोस ्

विद्यालयले गिम्ि
कुराहरूको आपूगतट िछट
पाँच (5) 1-विषयित िोर्बुकहरू

पेखन्टसलहरू / पेिहरू

विद्यालय समय

फोल्र्रहरू

Translation and Interpretation Center (8/2017)

कक्षा समाप्त हुिे समय: टदउँ सो
1:59 बजे (बुधबार)

गि:शुल्क खाजा
गि:शुल्क खािा
गि:शुल्क SEPTA ट्रान्टसपास
(बस / ट्रली / सबिे)
तपाईं विद्यालयबार् 1.5+ माइलको
दरू ीमा बस्िुहुन्टछ भिे

Franklin Learning
Center (FLC)

प्रगतिेदि कार्ट का गमगतहरू:

616 N. 15th Street
Philadelphia, PA 19130
215-400-7570

बुधबार/वबहीबार/शुक्रबार परामशट
अिगधमा ट्रान्टसपास प्राप्त ििुटहोस ्
िोभेम्बर 20-22, 2017
फेब्रुअरी 14-6, 2018
मे 2-4, 2018
जुि 12, 2018

अिुिादि / व्याख्या
215-400-4180, ext. #4



बहुभाषा पाठ्यक्रम तथा कायटक्रमको
कायाटलय स्कूल टर्खस्ट्रक्र्
टफलार्े खल्फया (Office of
Multilingual Curriculum and
Programs School District of
Philadelphia) / 215-400-4240

Newcomer Learning Academy Brochure (Nepali)

FLC को NLA मा स्िाित छ

NLA/FLC
का गियमहरू
ियाँ साथीहरू बिाउि, सोच्ि,
प्रश्नहरू सोध्ि र गसक्ि पाइिे!
क्लब, संिीत समूहमा सहभािी
हुि र खेलहरू खेल्ि पाइिे!
कक्षामा सेल
फोिहरू लैजाि
पाइिे छै ि

न्टयूकमर लगिटङ एकेर्े मी (Newcomer Learning Academy)
गिम्ि विद्याथीको लागि हो:




14 दे खख 20 िषट उमेर भएका,

संयुक्त राज्यमा हालै आएका र

अङ्ग्रेजी बाहे क अन्टय मुख्य भाषा बोल्िे।

गिम्ि विद्याथीहरू बहु भाषा मूल्याङ्ग्कि केन्टर (Multilingual
Assessment Center, MAC) माफटत भिाट हुन्टछि ्: 215-400-4240
(विकल्प 1)। विद्याथीसँि हाई स्कूलको ट्रान्टसटक्रप्र् छ भिे,
यसलाई FLC रोस्र्र अटफस (Roster Office) िा MAC मा टदइि
सटकिेछ।

टफलार्े खल्फया स्कूल टर्खस्ट्रक्र्मा रेजुएशिको लागि 23.5
क्रेटर्र्हरू आिश्यक पछट : अङ्ग्रेजी (4), इगतहास/सामाखजक विज्ञाि
(4), िखित (3-4), विज्ञाि (3-4), मािविकी (2), िैकखल्पक (4),
शारीररक गशक्षा (1) स्िास््य (.5) तथा विश्व भाषा (2)।

उपखस्थगत अगत महत्त्िपूिट हुन्टछ। तपाईं विद्यालयमा अिुपखस्थत
भएमा ,तपाईंलाई आफ्िो आमाबुिा/अगभभािकद्वारा हस्ताक्षर
िररएको िोर्) गचठ्ठी (आिश्यक पछट । तपाईं 3 टदिभन्टदा धेरै
टदिसम्म अिुपखस्थत भएमा ,तपाईंलाई गचटकत्सकको िोर्
आिश्यक पछट । वबरामी हुँदा ,पररिारमा कसैको मृत्यु हुँदा ,विद्यालय
भ्रमिमा ,िा धागमटक वबदामा अिुपखस्थगत“माफी िररिे ”हुन्टछ।
तपाईंसँि कुिै प्रश्न छ भिे ,कृ पया आफ्िो सल्लाहकार गशक्षकसँि
कुरा ििुह
ट ोस ्।

तपाईंलाई “गछर्ो वबदा” (गछर्ो छुट्र्ी) चाटहन्टछ भिे
तपाईंलाई आफ्िो आमाबुिा/अगभभािकको िोर् आिश्यक
पछट । तपाईं 18 िषट उमेर पुग्िुभएको छै ि भिे, तपाईंलाई
आफ्िो आमाबुिा/अगभभािक गलि आउिुपछट । गतिीहरूसँि
फोर्ो आइर्ी हुिुपछट ।

कृ पया वबरामी हुँदा आफ्िो गशक्षकलाई भन्टिुहोस ्।
तपाईंले औषगध गलिुहुन्टछ भिे, तपाईंले औषगध कोठा 111 मा
पररचाररकालाई टदिुपछट ।

NLAसँि 8 गशक्षकहरू, टद्वभावषक परामशट सहायकहरू
( Bilingual CounselingAssistants, BCA) छि ्। विद्यालय
परामशटदाताले कलेज र िृविविकास योजिाहरू बिाउि र
सामाखजक/भाििात्मक सहायतामा मद्दत ििटेे छि ्। BCA ले
अिुिादि ,सामाखजक सेिा तथा सामुदागयक सहायताहरूमा
मद्दत ििेछ।
िकारात्मक व्यिहारहरूका पररिामहरूमा“ घर जाि
रोक्िे ”पछट । घर जाि रोक्िे भिेको गिम्ि विद्याथीहरूको लागि
विद्यालय पगछको थप िा अगतररक्त समय हो:




विद्यालय िा कक्षामा टढला आउिे,

कक्षा “छोड्िे” (कक्षामा िजािे) र/िा

कक्षा, विद्यालय पररसर, खािा खािे कोठा,
विद्यालय भ्रमिहरू विद्यालय जाँदा िा आउँ दा,
इत्याटदमा िकारात्मक (खराब) व्यिहारमा
सहभािी हुिे

विद्यालयमा ह्यार्
िा हूर्ीहरूको
प्रयोि ििट पाइिे
छै ि
धुम्रपाि, मधपाि िा लािूपदाथट
सेिि ििट पाइिे छै ि

उपकरिहरू ल्याउि पाइिे छै ि
हगतयारहरू प्रयोि ििट पाइिे छै ि

