
पेश गर्दैछौं NESE लाई
आफ्नो उत क्ृ ष्टता्नो लागग परिगित स क्ू ल



अंग्ेजी गिके्  
अिाधािण अविि ®

♦	् क्ा्नोठामा उत क्ृ ष्टता्ा लागग प्रगतबद्ध
♦	िु्ौतीपकूण्ण तथा प्रेि् पाठ्यक्रम्नो प्रावधा्
♦	NESE मा आउ्े हिे् गवद्ाथथी आफ्नै अगवितीय क्मता, आवशय्ता तथा लक्यहरू गलएि 

आए्ा हुनछ्् जु् उ्ीहरू्नो िफलतामा ए्र्मनै महतवपकूण्ण हुनछ भन्े ्ुिा प्रगत्नो मानयता
♦	जनोशपकूण्ण तथा िहयनोगी गि्ाइ वाताविण्नो महतव्नो बुझाइ 
♦	प्रतये् गवद्ाथथी्नो िफलता क्मता प्रगत गवश्ाि 
♦	र्या तथा ्रूणा्नो शगति तथा महतव्नो ििाह्ा
♦	भाषा्नो प्रयनोग हु्े िंस क्ृ गतलाई ्बुझर्ािमम भाषा्नो गि्ाइ अपकूण्ण हु्े ्ुिा प्रगत्नो 

ििेत्ा
♦	अंग्ेजी गिके् अिाधािण अविि गिज्ण्ा ग्ने ्ाय्ण

र्श्ण्

years



पुिि््ाि एवं िम्मा्हिकूNSES बनोर्णमा गशक्ा, ्ला, 
व्ापाि तथा गवज्ा््नो 
क्ेत्रमा िफल पेशा्मथीहरू 
िमावेश छ्् । 
NESE ्नो िललाह्ाि्ा 
रूपमा NESE ्नो 
िफलतामा यनोगर्ा् दर्् 
उहाँहरू दर्शाग्र्नेश, 
गवशेषज्ता तथा आफ्नो 
िामुगह् अ्ुभव उपलबध 
गिाउ्ुहुनछ ।

	♦Mr. Robert Bier, MBA 
Harvard Graduate School of Business

	♦Mr. Brian Buckley, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

	♦Ms. Hye-Jin Choi, M. Arch. 
Yale Graduate School of Architecture

	♦Mr. Julio C. S. Dimer, B.A. 
Unisinos - School of Social Communication

	♦Ms. Susan B. J. Dobson, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

	♦Mr. Richard Downing, A.B. 
Harvard University,  Faculty of Arts and Sciences

	♦Mr. Jeff François, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

	♦Mr. Mark S. Gurecki, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

	♦Ms. Martha M. Hall, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

	♦Mr. Todd Hannig, M.A. 
Teachers College, Columbia University

	♦Mr. John Hartman, M.Ed. 
Boston University School of Education 
Harvard University, Apprentice Teacher Program

	♦Dr. Christian Hollenberg, Ph.D. 
University of Bonn 
MBA; Harvard Graduate School of Business

	♦Mr. Panos Philandrinos, A.B. 
Harvard University, Faculty of Arts and Sciences

	♦Mr. Edward B. Quigley, Ed.M. 
Harvard Graduate School of Education

	♦Dr. Ian B. Shine, M.D. 
Cambridge University

	♦Mr. Thomas A. S. Shine, M. Arch. 
Yale Graduate School of Architecture

	♦Ms. Frances Tsakonas, CAS 
Harvard Graduate School of Education 

♦	2015 [Harvard University]  
हाव्णर्ण युग्भरि्णटी िममा् “हाव्णर्ण गहिनो” बाट ्म्णिािी पुिस क्ृ त

♦	2014 [The Boston Globe & The Commonwealth 
Institute]  
मगहलाहरूविािा ्ेत्कृतव गरिए्नो शीष्ण 100 मयािािुटि िंसथाहरू्नो 
#11 मा

♦	2012 [ACCET] प्रमाण् ्वी्िण – पकूण्ण अङ्
♦	2011 [Veja Magazine] \[Viagem e Turismo Magazine] 

शीष्ण 5 अंग्ेजी भाषा स क्ू लहरू – गवश्व्ापीरूपमा
♦	2010 [Veja Magazine] \[Viagem e Turismo Magazine]

शीष्ण 5 अंग्ेजी भाषा स क्ू लहरू – गवश्व्ापीरूपमा
♦	2010 [US Center for Citizen Diplomacy]  

शीष्ण 10 उत क्ृ ष्ट ्ाय्णक्रमहरू
♦	2002 [MATSOL]  

उत क्ृ ष्ट ्ाय्ण परिगसथगत पुिस्ाि

♦	2001 [Language Travel Magazine]  
(अगप्रल तथा अगष्ट) एजेनटविािा गिफारिि स क्ू ल – िंयुति िाजय 
अमेरि्ामा 

♦	2000 [Language Travel Magazine]  
एजेनटविािा गिफारिि स क्ू ल – िंयुति िाजय अमेरि्ामा 

♦	1999 [Language Travel Magazine]  
एजेनटविािा गिफारिि स क्ू ल – िंयुति िाजय अमेरि्ामा 

♦	1996 [Exame]  
्ाय्ण्ािी अगध्ािीहरू्ा लागग िववोत क्ृ ष्ट अंग्ेजी ्नोि्ण –
गवश्व्ापीरूपमा

♦	1995 [Exame]  
एजेनटविािा िनोधपुछ गरि्े शीष्ण िाि स क्ू लहरू मधये्नो ए् - िंयुति 
िाजय अमेरि्ामा

♦	1993 [Language Travel Magazine]  
एजेनटविािा गिफारिि स क्ू ल – िंयुति िाजय अमेरि्ामा

NESE ACCET विािा प्रमाण् छ ि TESOL, MATSOL, NAFSA, English USA, IIE तथा र्गक्णी ्ा्ु्  गरिबी ्ेनद्र (Southern Law 
Poverty Center) िगँ व्ाविागय् िमबद्धता ्ायम िाखछ । यिबाहे् , NESE लाई अनय िि्ािी एजेनिीहरू मधयमेा जम््ण ीमा गबलरुगंििुलौब 
(Bildungsurlaub) तथा िाउर्ी िासं क्ृ गत् गमश् (Saudi Arabian Cultural Mission) विािा मानयता प्रर्ा् गरिए्नो छ । 

फनोटनोहरू: Rose Lincoln

िललाह्ाि बनोर्ण



NESE ्नो अगवितीय तरि्ा शनैगक्् अ्ुिनधा्मा आधारित छ जनो्ी 
NESE ्नो िंसथाप् (तथा वत्णमा् अधयक्) ले हाव्णर्ण युग्भरि्णटी्नो 
ग्ाजुएट स क्ू ल अफ एजु्ेश्मा आफ्नो ग्ाजुएि् पकूिा गर्दैगर्ा्ण िञ्ाल् 
गिे्नो गवश्ेषण्नो परिणाम सवरूप गथयनो । प्रभाव्ािी स क्ू ल तथा 
्क्ा्नोठा वाताविण्नो उहाँ्नो ग्िीक्णले उहाँलाई NESE ्नो गिज्ण्ा 

गशक्ागवदहरूविािा सथाप्ा तथा व्वसथाप् 
गरिए्नो स क्ू ल

Anna Shine, गशक्ामा स्ात्नोत्ि,  
हाव्णर्ण युग्भरि्णटी 
NESE ्नो िंसथाप् तथा अधयक्

Martha Hall, गशक्ामा स्ात्नोत्ि, 
हाव्णर्ण युग्भरि्णटी

NESE ्नो ग्र्नेश्

Ashim Shanker, गशक्ामा 
स्ात्नोत्ि, हाव्णर्ण युग्भरि्णटी

NESE ्नो शनैगक्् ग्र्नेश्

ग््ण मद्दत गयवो जनो्ी तयसतनो स क्ू ल हनो जनो ्क्ा्नोठामा उत क्ृ ष्टता्ा 
लागग आफ्नो प्रगतबद्धता, िबनै माग्िहरू्ा लागग आफ्नो िममा्, 
प्रतये् गवद्ाथथी्नो िफल हु्े क्मतामा आफ्नो गवश्ाि ि प्रतये् 
गवद्ाथथी्नो गवगशष्ट आवशय्ता तथा लक्यहरू उि्नो िफलता्ा लागग 
महतवपकूण्ण हु्े आफ्नो मानयताविािा माग्णग्र्नेगशत छ ।       

फनोटनोहरू: Rose Lincoln

गशक्ागवदहरू



्ाय्ण-प्रणाली

महा् स क्ू लहरूले िबनै गवद्ाथथीहरूलाई, गत्ीहरू्नो शनैगक्् क्मता जे जसतनो 
भएपग्, आफ्नो िववोत क्ृ ष्टता प्राप्त ग््ण िक्म ब्ाउर्छ्् । महा् स क्ू लहरूले िबनै 
गवद्ाथथीहरूलाई आफ्नो िबल पक्हरूलाई गव्ाि ग््ण पग् प्रनोतिाह् दर्नछ्् । 
तिथ्ण, NESE ्नो उच्च गुणसतिीय ्नोि्ण तथा िबनैभनर्ा ्ुशल गशक््हरू प्रसताव 
ग्नेमा धया् ्ेगनद्रत हु्ु्ा अगतरिति प्रतये् गवद्ाथथीलाई िाँच्ची न्ै  बुझ् ि उि्नो 
लक्य िमम पुग्न मद्दत ग््ण्ा ग्गमत हामी थप अगागर बढ्ुप्ने ्ुिामा हामी 
गवश्ाि गछछौं ।   

यि ्ािणले गर्ा्ण NESE ले NESE व्गति अ्ुरुप गव्गित भाषा अगधग्हण 
प्रणाली (Personalized Language Acquisition Method) गव्ाि गिे्नो 
छ; यनो एउटा यसतनो प्रणाली हनो जिले हिे् गवद्ाथथीलाई आफकू  सवयं्नो गवगशष्ट 
गि्ाइ शनैली, आवशय्ता तथा लक्यहरू्ा िाथ पगहिा् गछ्ण ।     

आफ्नो लेभल, िंस क्ृ गत, उमेि वा अ्ुपम आवशय्ताहरू जे जसता भएपग् 
NESE ्नो व्गति अ्ुरुप गव्गित भाषा अगधग्हण प्रणालीले गछटनो भनर्ा गछटनो 
तथा प्रभाव्ािी रूपमा अंग्ेजी गिक् तथा अमेरि्ी िंस क्ृ गत बुझ््ा ग्गमत प्रतये् 
गवद्ाथथीलाई आवशय् प्ने िहयनोग िहयनोग उपलबध गिाउँछ ।   

NESE ्नो व्गति अ्ुरुप गव्गित  
भाषा अगधग्हण प्रणाली

“NESE ले िक्म गशक्ा प्रणालीमा िबनैभनर्ा िाम्नो िंयनोज् उपलबध गिाउँछ: उत क्ृ ष्ट ज्ा् भए्ा िमरप्णत गशक््हरू ि तपाईंलाई मद्दत ग्ने मुखय 
लक्य बनो्े्नो प्रशािग्् टनोली ।”  

Alex Sandro Dos Santos Bastos | IT पेशा्मथी, ब्ागजल  

यि गवगधमा िमावेश िाि ििणहरू:

♦	 ♦NESE ्नो िीप मकूलयाङ््
♦	व्गति अ्ुरुप्नो गगत
♦	खुला विाि पिामश्ण
♦	ग्यगमत सति पु्मकू्णलयाङ््

थप जान््नो लागग 
क्ृ पया ग्म्न वेबिाइटमा जा्ुहनोि्:  WWW.NESE.EDU



पाठ्यक्रम

NESE पाठ्यक्रम “गशक््हरू तथा प्रशाि् ए्र्मनै अिल तथा धनैय्णवा् छ्् । NESE मा त्रगित महिुि ग्ने ्ु्नै पग् ्ािण छनै् द््भ्े गत्ीहरू स्ेही तथा  
गमत्रवत छ्् ।”  

Ece Gundogan | गिगभल इनजीग्यरिङ गवद्ाथथी, ट्की  
ऐग्छ्(1) तथा स क्ू ल िमय पश्ात्ा ्नोि्णहरू(2)

हाम्नो शनैगक्् ्क्ाहरू्ा अगतरिति गवद्ाथथीहरूले गह् TOEFL® 
तनैयािी, व्ाविागय् अंग्ेजी, पेशा्मथीहरू्ा लागग व्ाविागय् 
अंग्ेजी, ्ा्ु् िमबद्ध अंग्ेजी, उच्चािण, गवश्गवद्ालय तनैयािी तथा 
्ाय्णसथल िञ्ाि लगायत ऐग्छ् (Elective) तथा स क्ू ल िमय 
पश्ात्ा (After-School) ्नोि्णहरू छ्ौट ग््ण िकछ्् । गवद्ाथथीहरूले 
ऐग्छ् ्नोि्णहरूलाई आफ्नो आवशय्ताहरूलाई िाम्नोिँग पकूिा ग्ने 
्ाय्णक्रमलाई गिज्ण्ा ग््ण आफ्नो िामानय शनैगक्् ्नोि्णहरूिँग िंयनोज् 
ग््ण िकछ । प्रगशगक्त गवद्ाथथीहरूले खाि रूिी भए्नो आफ्नो गवषयमा 
हाव्णर्ण एकिटेनि् स क्ू ल (Harvard Extension School) ि तयि 
क्ेत्र्ा अनय ्लेजहरूमा ्नोि्णहरू पढ् िकछ्् ।  

शनैगक्् अंग्ेजी ्नोि्णहरू

िबनै NESE गवद्ाथथीहरूले व्ा्िण तथा वाकपद्धगत, िंवार् तथा िु्ाइ 
ि पढाइ तथा लेखाइ्नो शनैगक्् अंग्ेजी ्नोि्णहरू पढ् िकछ्् । हिे् 
्नोि्णमा 10 वटा लेभल हुनछ ि गवद्ाथथीहरूले िामानयतया एउटा लेभल 
हिे् मगह्ा पकूिा गर््णछ्् । तिथ्ण, अंग्ेजी्नो नयकू् ज्ा््ा िाथ वा 
्ु्नैपग् ज्ा् गब्ा NSES आउ्े गवद्ाथथीले िमपकूण्ण NESE 10-लललल 
पाठ्यक्रम 10 मगह्ा गभत्रमा पकूिा ग्ने आशा िाख्न िद्नछ । लेभल 10 
ि्ाउ्े गवद्ाथथीहरूले ्ुशलता्नो तयसतनो सति प्राप्त गछ्ण्् जिले 
गत्ीहरूलाई आफ्नो अंग्ेजीलाई व्ाप् र्ायिामा व्ाविागय् तथा 
शनैगक्् वातविणहरूमा िफलतापकूव्ण् प्रयनोग ग््ण िक्म ब्ाउछ ।

लेभल

लेभल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

गह् TOEFL® तनैयािी

व्ापारि् अंग्ेजी

पेशा्मथीहरू्ा लागग गह् व्ापारि् अंग्ेजी 

्ा्ु् िमबद्ध अंग्ेजी

गवश्गवद्ालय तनैयािी

्ाय्णसथल िञ्ाि

िंसथागत TOEFL® पिीक्ा

उच्चािण

्म्पयुटि्नो मद्दतबाट गरि्े भाषा गि्ाइ

शबर्ावली

पढाइ तथा लेखाइ

िंवार् तथा िु्ाइ

व्ा्िण तथा वाकपद्धगत

(1)ऐग्छ् ्नोि्णहरू - ग्:शुल् ।   (2)स क्ू ल िमय पश्ात्ा ्नोि्णहरू- थप शुल्हरू लाग्ने ।  

थप जान््नो लागग 
क्ृ पया ग्म्न वेबिाइटमा जा्ुहनोि्: WWW.NESE.EDU



NESE ले पेशा्मथीहरूले गवर्शेमा ्नोि्ण अधयय् शुरू गर्ा्ण िाम्ा ग्ने भाषा 
िमबनधी तथा व्वहारि् र्वुनै गवशेष िु्ौतीहरूलाई बुझ्े भए्नोले यिले 
गत्ीहरू्नो आवशय्ताहरूलाई पकूिा ग््ण्नो लागग गवशेष िंिि्ा उपलबध 
गिाउँछ । ्क्ा, गशक््हरू्नो प्र्ाि, दक्रया्लाप, आवाि, ्म्पयुटि प्रयनोगशाला 
तथा आिाम क्ेत्रहरू िबनैलाई पेशा्मथीहरू्नो गिके् शनैली, िीगमत िमय तथा 
व्वहारि् आवशय्ताहरूलाई पकूिा ग््ण्नो जा्ीबुगझ्् गरजाइ् गरिए्ा छ्् 
। यि अगतरिति, NESE ले पेशा्मथी्नो लक्यहरूिँग िाम्िी मेल खा््ा लागग 
िमयतागल्ाहरू्नो गव्लप उपलबध गिाउँछ:
♦	हाम्नो ग्यगमत गह् वा अध्ण-गह् ्ाय्णक्रममा िहभागी हु्
♦	व्ाविागय् अंग्ेजी, ्ा्ु् िमबद्ध अंग्ेजी, उच्चािण तथा TOEFL® तनैयािी 

जसता NESE ्ा गवशेष ्नोि्णहरू गल् 
♦	व्गतिगत ग्र्नेश् प्राप्त ग््ण
♦	गवशेष िमकूहगत पाठहरूमा िहभागी हु्
♦	मागथ्नो ्ु्नै पग् िंयनोज् गल्

पेशा्मथीहरू्ा लागग  
्ाय्णक्रमहरू

“म तपाईंलाई भनछु द् यदर् तपाईं अंग्ेजी गिक् िाह्ुहुनछ भ्े NESE मा अंग्ेजी गिके् िाम्नो गविाि हनो । तपाईंले जे िाह्ुहुनछ तयहीं पाउ्ुहुनछ ।”

Heinz Hawreliuk | व्ापािी, जम्ण्ी  

थप जान््नो लागग 
क्ृ पया ग्म्न वेबिाइटमा जा्ुहनोि्: WWW.NESE.EDU

शनैगक््



“मनैले अदभुत अंग्ेजी गि्ाइ अ्ुभव िाह्े ्ु्नै पग् गवद्ाथथीलाई NESE गिफारिि गरिि्े्नो छु ि यिलाई गिफारिि ग््ण जािी िाख्नेछु !”

Bander Alnogaithan | अगधवतिा, िाउर्ी अिेगबया  

हाम्नो गवद्ाथथीहरू मधये धेिनैज्ा िंयुति िाजय अमेरि्ामा गवश्गवद्ालय, ्लेज 
वा ग्ाजुएट स क्ू लमा पढ् उतिु् भए्ाले NESE ले गवद्ाथथीहरूलाई आफ्नो 
शनैगक्् लक्यहरू प्राप्त ग््ण आवशय् प्ने िीप तथा माग्णर्श्ण्हरू उपलबध 
गिाउ्मा गवशेष जनोर दर्नछ । हाम्नो ऐग्छ् TOEFL® तनैयािी ्नोि्ण तथा स क्ू ल 
िमय पश्ात्ा गवश्गवद्ालय तनैयािी ्नोि्ण्ा अगतरिति NESE ले उच्च सति 
गवद्ाथथीहरूलाई हिे् मगह्ा िंसथागत TOEFL® पिीक्ा उपलबध गिाउँछ ि 
यि्नो NUPS ्ाय्णक्रम माफ्ण त गवश्गवद्ालय्ा िमभागवत गवद्ाथथीहरूलाई 
मद्दत ग््ण्ा लागग पकूिनै अगतरिति िेवाहरू्नो उपलबध गिाउँछ ।     

गवद्ाथथीहरू्ा लागग  
्ाय्णक्रमहरू

थप जान््नो लागग 
क्ृ पया ग्म्न वेबिाइटमा जा्ुहनोि्: WWW.NESE.EDU
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NESE युग्भरि्णटी ्पलेिमेनट  
िरव्णिेि (NUPS)
NESE ले अमेरि्ी ्लेज तथा युग्भरि्णटीहरूमा अधयय् ग्ने यनोज्ा ब्ाए्ा NESE 
गवद्ाथथीहरूलाई युग्भरि्णटी सथाप् िेवा (NUPS) उपलबध गिाउँछ ।

NUPS ्नो लक्य तपाईं्नो व्गतिगत आवशय्ता तथा क्मताहरू तपाईं्नो छ्ौट्नो शनैगक्् 
िसथाविािा आवशय् ब्ाए्ाहरूिँग मेल खानछ ि तपाईंले िमपकूण्ण आवेर्् प्रदक्रया भरिमा 
िहयनोग, मद्दत तथा माग्णर्श्ण् प्राप्त ग्ु्णभए्नो छ भ्ेि ग्गश्त ग्ु्ण हनो ।  

NESE ्नो गवश्गवद्ालय िमबनधी पिामश्ण्नो वषछौं्नो अ्ुभव अथ्ण तपाईं्नो छ्ौट्नो 
्ाय्णक्रममा आवेर्् दर्् - तथा सवी क्ृ त हु् - िगजलनो हु्ेछ । NESE ्नो (NUPS) िेवाहरू 
तथा NESE मा प्रर्ा् गरि्े गवगभन् व ््ण िप, ्नोि्ण तथा ्ाय्णक्रमहरूले NESE ्ा 
गवद्ाथथीहरूलाई तयि क्ेत्र्ा अ्े्ौं गवश्गवद्ालयहरूमा आफ्नो अधयय्हरूलाई ग्िनतिता 
दर््मा िहयनोग गिे्नो छ ।   

“NESE िववोत क्ृ ष्ट स क्ू लहरूमा िबनैभनर्ा िववोत क्ृ ष्ट स क्ू ल हनो !!! यदर् तपाईं अंग्ेजी अधयय् ग््ण इ्छु् हु्ुहुनछ ि गवश्गवद्ालयमा ग्ाजुएट वा 
अनरिग्ाजुएट ्ाय्णक्रमहरू्ा लागग आवेर्् दर्रँ्नै हु्ुहुनछ भ्े तयिपगछ NESE ले तयिनो ग््ण ठकूलनो अविि प्रर्ा् गछ्ण !””   

Gulnara Ilyassova | अगधवतिा, ्जाद्सता्  

थप जान््नो लागग 
क्ृ पया ग्म्न वेबिाइटमा जा्ुहनोि्: WWW.NESE.EDU
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अवगसथगत

गि्ाइ प्रदक्रयालाई अगध्तम  
ब्ाउ्े वाताविण

“हाव्णर्ण सक्ायिमा िाम्नो अवगसथगत्नो ्ािणले गर्ा्ण NESE ्ा गवद्ाथथीहरू ्गज््ा गवश्गवद्ालयहरू्नो ्ेही ्ाय्णक्रमहरूमा िगजलनै िहभागी 
हुनछ्् ।”

Eva Du | िम्णिनोग गवशेषज्, िी्  

हाव्णर्ण सक्ायि: हाम्नो अवगसथगत

NESE कयागमब्जमा हाव्णर्ण सक्ायिमा, हाव्णर्ण 
युग्भरि्णटी्नो छेउमा ि िालि्ण रिभिबाट ्ेही 
गम्ेट्नो गहड्े र्िुीमा अवगसथत छ । 

हाव्णर्ण सक्ायि गवद्ाथथी गगतगवगध्नो ्ेनद्र गबनर् ु
ि िंयुति िाजय अमेरि्ामा िबनैभनर्ा िनोि् 
तथा गगतशील गवद्ाथथी ्ेनद्रहरू मधये्नो ए् 
हनो । गवद्ाथथीहरू्ा आवशय्ताहरू तथा 
म्नोिञ्ज््ा लागग आर्श्णत: मेल खा्े “र् 
सक्ायि” कयाफे, िेसटुिेनट, पुसत्पिल तथा 
बुरट्हरूविािा घेरिए्नो छ । युग्भरि्णटी्ा 
लेकििहरू ्ेही ्र्म टाढा छ््, कलागि् तथा 
हाल्ा िलगित्रहरू िर््ा पािीपट्ी ्नै 
लागछ््, गथयटि तथा ्निट्ण विीपिी छ्् ि 
िंगीत िर् तथा पा ््ण हरूमा बगजिहे् ा छ्् ।  

तपाईं्नो रूिीहरू जेजसतनो भएतापग् हाव्णर्ण 
सक्ायिमा तपाईं गत्ीहरूलाई पकूिा ग््ण 
िकु्हुनछ । 

कयागमब्ज: िनोमाञ्् युग्भरि्णटी शहि

कयागमब्ज शहि गवश््ा िबनैभनर्ा िववोत क्ृ ष्ट र्इु 
गवश्गवद्ालयहरू ि गवद्ाथथी तथा 
पेशा्मथीहरू्नो लागग अमेरि्ामा िबनैभनर्ा 
मुखय ्ेनद्रहरू मधये्ा हाव्णर्ण युग्भरि्णटी तथा 
MIT (मयािािुटि इगनसट्युट अफ टेक्नोलनोजी) 
्नो गकृह ्गि हनो ।  

शनैगक्् वष्ण (िे्पटेमबि र्गेख मई िमम) ्नो 
र्ौिा्मा यि क्ेत्रमा 300,000 भनर्ा बढी 
गवद्ाथथीहरू हुनछ्् । 

यहाँ बाहे्  िंयुति िाजय अमेरि्ामा अनय ्ेही 
ठाउँहरू मात्र छ्् जिले गगतशील, िम्ागल् 
जीव्शनैली्नो िनर्भ्णमा गवद्ाथथीहरूलाई 
िंस क्ृ गत, पिमपिा तथा इगतहाि्नो िनोमाञ्् 
गमश्रण - ि अंग्ेजी भाषा गशक््हरू - उपलबध 
गिाउँछ । 

बनोसट्: नयकू इंगलयानर्नो शनैगक््  
तथा िाँस क्ृ गत् ्ेनद्र 

बनोसट्मा तपाईंले मुखय िंग्हालय तथा 
बागहिी ्ला प्रर्श्ण्ीहरू, शानत पा ््ण  तथा 
जीवनत िात्रीजीव्, गवश्सतिीय आ न्े सट्ा तथा 
तत्ाल बन्े जयाज िंगीत िमकूहहरू, 
ऐगतहागि् सथल तथा अग्णी उच्च-प्रगवगध 
्मप्ीहरू पाउ् िकु्हुनछ । तपाईंले शहि्ा 
मुखय ्लेज तथा गवश्गवद्ालयहरूविािा 
प्रायनोगजत ्ेही लेकिि, िलगित्र, ्निट्ण, 
्ाट् तथा खेल्ुर् ्ाय्णक्रममा िहभागी हु्े 
अविि पग् प्राप्त ग्ु्णहु्ेछ । अनतमा, तपाईं 
बनोसट््नो अ्े्ौं पा्-्ला िमबनधी सवादर्ष्ट 
प्वा्हरूबाट आफकू लाई िनोक् िकु्हु्े छनै् । 

यिमा ्ु्नै शं्ा छनै् द् तपाईंले यि गि्ाइ 
वाताविण्नो आ्नर् गल्ुहु्ेछ जिले 
वत्णमा््ा लागग उतिाह तथा भगवषय्ा लागग 
लक्य्ा िाथ गवगत्ा लागग आर्िलाई 
िगममगलत गछ्ण ।

थप जान््नो लागग 
क्ृ पया ग्म्न वेबिाइटमा जा्ुहनोि्: WWW.NESE.EDU



आवाि

NESE ले गवद्ाथथी्नो गवगभन् आवशय्ताहरूले गवगभन् आवाि 
गव्लपहरू ग्धा्णिण ग्ने ्ुिा बुझे्नो छ । NESE ले यनो पग् बुझे्नो छ 
द् यदर् गवद्ाथथी आफ्नो आवािमा िहज ्भएमा उिले ्क्ामा आफ्नो 
धया् ्ेगनद्रत ग््ण िकर्न्ै  । परिणामसवरूप, गवद्ाथथीले ग्ने आवाि्नो 
छ्ौटमा हामीले ग् न्ै  धया् दर्नछौं ।  तिथ्ण, NESE ले अमेरि्ी 
हनोमसटे (िबनै सिंगल ्नोठा, ब्े्फासट तथा गर्ि उपलबध), पेशा्मथी 
तथा गवद्ाथथीहरू्ा लागग फि्-फि् छात्रावाि (हिे्लाई सिंगल वा 
रबल ्नोठा्नो गव्लप, ब्े्फासट तथा गर्ि उपलबध) ।

यी िबनै गव्लपहरू गवद्ाथथीहरूलाई घिबाट टाढा हुरँ्ा घि्नो आिाम 
तथा िुगवधाहरू उपलबध गिाउँर्नै गर्ा्ण NESE ्ा उच्च मापर्णरहरू पकूिा 
गरिए्नो हुनछ । NESE ्नो उपयुति अवगसथगत झैं NESE ्ा िबनै 
आवािहरू िुनर्ि तथा ्ेनद्र सथा्हरूमा, िाव्णजग्् यातायात तथा 
बनोसट््नो मुखय आ्ष्णणहरू ्गज् अवगसथत छ्् । 

गवद्ाथथीहरूले आफ्नो गकृह र्शेहरू छनोड्ु भनर्ा पगहला NESE ले िबनै 
आवािीय व्वसथाहरू गमलाउँछ । यि्नो मतलब गत्ीहरू आएि 
एयिपनोट्णबाट गिधैं आफ्नो आवाि िुगवधाहरूमा गिधैं जा्  
िकछ्् । तयिपगछ, र्ता्ण ग्ने दर्् िमममा गत्ीहरूले बनोसट् क्ेत्रलाई 
िाम्नोिँग जा्ी ि्े्नो हुनछ्् ि NESE ्ा शुरू्नो दर््मा त्ावमुति 
हुनछ्् । 

गवगभन् प्र्ाि्ा गवद्ाथथीहरू्ा  
लागग गवगभन् प्र्ाि्ा आवाि

“NESE मा मनैले गवद्ाथथीहरू मधयेबाट मात्र ्भई अच्चममा ्म्णिािीहरू मधयेबाट पग् िाथीहरू ब्ाए । यी अदभुत माग्िहरूले मलाई िहष्ण 
सवी्ाि गिे्नो महिुि गिाउँछ्् ि हिे् दर्् मलाई खुशी ब्ाउँछ्् !”

Alice Macedo | गवद्ाथथी, ब्ागजल  

थप जान््नो लागग 
क्ृ पया ग्म्न वेबिाइटमा जा्ुहनोि्: WWW.NESE.EDU



NESE मा जीव्

NESE मा हामी तपाईंलाई ्याँ ठाउँहरू पत्ा लगाउ्, ्याँ माग्िहरूलाई 
भेट् ि ्याँ ्ुिाहरू ग््ण्ा लागग प्रयाि ग््ण प्रनोतिाह् गछछौं । NESE ्नो 
पाठ्यक्रम अगतरिति दक्रया्लापहरूमा हाम्नो िाप्तागह् िलगित्र जमघट, कलब्ा 
दक्रया्लापहरू (जसतनो द् NESE ्नो िबनैभनर्ा लनो्गप्रय “ओप् ट् कलब”), 
NESE ्नो भाषा िाझेर्ाि ्ाय्णक्रम, ि बनोसट््नो िंग्हालय, गथयटि तथा खेल्ुर् 
्ाय्णक्रमहरू्नो यात्राहरू्ा िाथिाथनै तयि क्ेत्र्ा प्रगिद्ध ऐगतहागि् सथल, 
गवश्गवद्ालय तथा सथा्ीय िंसथाहरू्नो भ्रमणहरू पर््णछ्् ।  NESE ले नयकूयनो ््ण , 
ग्याग्ा फलि तथा अनय लनो्गप्रय सथा्हरू्ा लागग बािमबाि िप्ताहानत 
भ्रमणहरू्नो पग् प्रबनध गछ्ण ।  

गवद्ाथथी,  
ब्ागजल  

“NESE मा अंग्ेजी अधयय् ग्ु्ण मनैले अगहले िमम प्राप्त गिे्नो िववोत क्ृ ष्ट व्ाविागय्, शनैगक्् तथा व्गतिगत अ्ुभवहरू मधये्नो ए् गथयनो । ”

Karem Ivette Lora Kesie | अगधवतिा, ्नोलगमबया  

थप जान््नो लागग 
क्ृ पया ग्म्न वेबिाइटमा जा्ुहनोि्: WWW.NESE.EDU

♦	गवद्ाथथी तथा पेशा्मथी कलबहरू
♦	अगतगथ वतिा ्ाय्णक्रम
♦	भाषा िाझेर्ाि ्ाय्णक्रम
♦	NESE दर्वा तथा िप्ताहानत भ्रमणहरू
♦	सवास्थय कलब िर्सयता



प्रगतगलगप अगध्ाि © 2015 The New England School of English, Inc. Cambridge, 
Massachusetts िवा्णगध्ाि िुिगक्त Jul, 2016 - r. 1.3-NE

NESE, NESE लनोगनो तथा अंग्ेजी गिके् अिाधािण अविि (An Extraordinary Opportunity To 
Learn English) The New England School of English, Inc ्नो र्ता्ण गरिए्ा टे्रमा ््ण हरू हु्् । 
यि प्र्ाश््नो ्ु्नै पग् भाग ्ु्नै पग् रूपमा वा ्ु्नै पग् माधयमविािा The New England School of 
English, Inc ्नो पकूव्ण गलगखत सवी क्ृ गत गब्ा पु्: प्र्ाश् ग््ण पाइ्ेछनै् । 
क्ृ पया धया् दर््ुहनोि्: फनोटनोहरू गवद्ाथथी प्रशंिा ्थ्हरूिँग िमबगनधत छनै््् । 

ILMOCS

36 John F. Kennedy Street Cambridge, MA 02138 USA

टेलीफनो्: +1 (617) 864-7170 | फयाकि: + 1 (617) 864-7282 | इमेल:  admissions@nese.edu

www.nese.edu

@NESE_News
www.facebook.com/ 

newenglandschoolofenglish

प्रमाण््ता्ण:

अ्लाइ् आवेर्् : apply.nese.edu


