पेश गर्दैछौं NESE लाई
आफ्नो उत्कृ ष्टताको लागि परिचित स्कू ल

अंग्रेजी सिक्ने
असाधारण अवसर ®
♦ कक्षाकोठामा उत्कृ ष्टताका लागि प्रतिबद्ध
♦ चुनौतीपूर्ण तथा प्रेरक पाठ्यक्रमको प्रावधान
♦ NESE मा आउने हरे क विद्यार्थी आफ्नै अद्वितीय क्षमता, आवश्यकता तथा लक्ष्यहरू लिएर
आएका हुन्छन् जुन उनीहरूको सफलतामा एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कु रा प्रतिको मान्यता
♦ जोशपूर्ण तथा सहयोगी सिकाइ वातावरणको महत्वको बुझाइ
♦ प्रत्येक विद्यार्थीको सफलता क्षमता प्रति विश्वास
♦ दया तथा करूणाको शक्ति तथा महत्वको सराहना
♦ भाषाको प्रयोग हुने संस्कृ तिलाई नबुझ्दासम्म भाषाको सिकाइ अपूर्ण हुने कु रा प्रतिको
सचेतना
♦ अंग्रेजी सिक्ने असाधारण अवसर सिर्जना गर्ने कार्य

years

दर्शन

NSES बोर्डमा शिक्षा, कला,
व्यापार तथा विज्ञानको
क्षेत्रमा सफल पेशाकर्मीहरू
समावेश छन् ।
NESE को सल्लाहकारका
रूपमा NESE को
सफलतामा योगदान दिन
उहाँहरू दिशानिर्देश,
विशेषज्ञता तथा आफ्नो
सामुहिक अनुभव उपलब्ध
गराउनुहुन्छ ।

♦♦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

फोटोहरू: Rose Lincoln

सल्लाहकार बोर्ड

पुरस्कार एवं सम्मानहरू
NESE ACCET द्वारा प्रमाणन छ र TESOL, MATSOL, NAFSA, English USA, IIE तथा दक्षिणी कानुन गरिबी के न्द्र (Southern Law
Poverty Center) सँग व्यावसायिक सम्बद्धता कायम राख्छ । यसबाहेक, NESE लाई अन्य सरकारी एजेन्सीहरू मध्येमा जर्मनीमा बिलडु ग
ं सुरलौब
(Bildungsurlaub) तथा साउदी सांस्कृ तिक मिशन (Saudi Arabian Cultural Mission) द्वारा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।
♦ 2015 [Harvard University]
हार्वर्ड युनिभर्सिटी सम्मान “हार्वर्ड हिरो” बाट कर्मचारी पुरस्कृ त
♦ 2014 [The Boston Globe & The Commonwealth
Institute]
महिलाहरूद्वारा नेत्तृत्व गरिएको शीर्ष 100 म्यासाचुट्स संस्थाहरूको
#11 मा
♦ 2012 [ACCET] प्रमाणन नवीकरण – पूर्ण अङ्क
♦ 2011 [Veja Magazine] \[Viagem e Turismo Magazine]
शीर्ष 5 अंग्रेजी भाषा स्कू लहरू – विश्वव्यापीरूपमा
♦ 2010 [Veja Magazine] \[Viagem e Turismo Magazine]
शीर्ष 5 अंग्रेजी भाषा स्कू लहरू – विश्वव्यापीरूपमा
♦ 2010 [US Center for Citizen Diplomacy]
शीर्ष 10 उत्कृ ष्ट कार्यक्रमहरू
♦ 2002 [MATSOL]
उत्कृ ष्ट कार्य परिस्थिति पुरस्कार

♦ 2001 [Language Travel Magazine]
(अप्रिल तथा अगष्ट) एजेन्टद्वारा सिफारिस स्कू ल – संयुक्त राज्य
अमेरिकामा
♦ 2000 [Language Travel Magazine]
एजेन्टद्वारा सिफारिस स्कू ल – संयुक्त राज्य अमेरिकामा
♦ 1999 [Language Travel Magazine]
एजेन्टद्वारा सिफारिस स्कू ल – संयुक्त राज्य अमेरिकामा
♦ 1996 [Exame]
कार्यकारी अधिकारीहरूका लागि सर्वोत्कृ ष्ट अंग्रेजी कोर्स –
विश्वव्यापीरूपमा
♦ 1995 [Exame]
एजेन्टद्वारा सोधपुछ गरिने शीर्ष चार स्कू लहरू मध्येको एक - संयुक्त
राज्य अमेरिकामा
♦ 1993 [Language Travel Magazine]
एजेन्टद्वारा सिफारिस स्कू ल – संयुक्त राज्य अमेरिकामा

शिक्षाविद्हरूद्वारा स्थापना तथा व्यवस्थापन
गरिएको स्कू ल
NESE को अद्वितीय तरिका शैक्षिक अनुसन्धानमा आधारित छ जोकी
NESE को संस्थापक (तथा वर्तमान अध्यक्ष) ले हार्वर्ड युनिभर्सिटीको
ग्राजुएट स्कू ल अफ एजुकेशनमा आफ्नो ग्राजुएसन पूरा गर्दैगर्दा सञ्चालन
गरे को विश्लेषणको परिणाम स्वरूप थियो । प्रभावकारी स्कू ल तथा
कक्षाकोठा वातावरणको उहाँको निरीक्षणले उहाँलाई NESE को सिर्जना

Martha Hall, शिक्षामा स्नातकोत्तर,
हार्वर्ड युनिभर्सिटी
NESE को निर्देशक
Ashim Shanker, शिक्षामा
स्नातकोत्तर, हार्वर्ड युनिभर्सिटी

गर्न मद्दत गर्यो जोकी त्यस्तो स्कू ल हो जो कक्षाकोठामा उत्कृ ष्टताका
लागि आफ्नो प्रतिबद्धता, सबै मानिसहरूका लागि आफ्नो सम्मान,
प्रत्येक विद्यार्थीको सफल हुने क्षमतामा आफ्नो विश्वास र प्रत्येक
विद्यार्थीको विशिष्ट आवश्यकता तथा लक्ष्यहरू उसको सफलताका लागि
महत्वपूर्ण हुने आफ्नो मान्यताद्वारा मार्गनिर्देशित छ ।

NESE को शैक्षिक निर्देशक

Anna Shine, शिक्षामा स्नातकोत्तर,
हार्वर्ड युनिभर्सिटी
NESE को संस्थापक तथा अध्यक्ष

शिक्षाविद्हरू
फोटोहरू: Rose Lincoln

NESE को व्यक्ति अनुरुप विकसित
भाषा अधिग्रहण प्रणाली
महान स्कू लहरूले सबै विद्यार्थीहरूलाई, तिनीहरूको शैक्षिक क्षमता जे जस्तो
भएपनि, आफ्नो सर्वोत्कृ ष्टता प्राप्त गर्न सक्षम बनाउदछन् । महान स्कू लहरूले सबै
विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो सबल पक्षहरूलाई विकास गर्न पनि प्रोत्साहन दिन्छन् ।
तसर्थ, NESE को उच्च गुणस्तरीय कोर्स तथा सबैभन्दा कु शल शिक्षकहरू प्रस्ताव
गर्नेमा ध्यान के न्द्रित हुनुका अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थीलाई साँच्चीकै बुझ्न र उसको
लक्ष्य सम्म पुग्न मद्दत गर्नका निम्ति हामी थप अगाडि बढ्नुपर्ने कु रामा हामी
विश्वास गर्छौं ।

यस विधिमा समावेश चार चरणहरू:

यस कारणले गर्दा NESE ले NESE व्यक्ति अनुरुप विकसित भाषा अधिग्रहण
प्रणाली (Personalized Language Acquisition Method) विकास गरे को
छ; यो एउटा यस्तो प्रणाली हो जसले हरे क विद्यार्थीलाई आफू स्वयंको विशिष्ट
सिकाइ शैली, आवश्यकता तथा लक्ष्यहरूका साथ पहिचान गर्छ ।

♦

♦NESE को सीप मूल्याङ्कन

♦

व्यक्ति अनुरुपको गति

♦

खुला द्वार परामर्श

♦

नियमित स्तर पुनर्मूल्याङ्कन

“NESE ले सक्षम शिक्षा प्रणालीमा सबैभन्दा राम्रो संयोजन उपलब्ध गराउँ छ: उत्कृ ष्ट ज्ञान भएका समर्पित शिक्षकहरू र तपाईंलाई मद्दत गर्ने मुख्य
लक्ष्य बोके को प्रशासनिक टोली ।”

Alex Sandro Dos Santos Bastos | IT पेशाकर्मी, ब्राजिल

आफ्नो लेभल, संस्कृ ति, उमेर वा अनुपम आवश्यकताहरू जे जस्ता भएपनि
NESE को व्यक्ति अनुरुप विकसित भाषा अधिग्रहण प्रणालीले छिटो भन्दा छिटो
तथा प्रभावकारी रूपमा अंग्रेजी सिक्न तथा अमेरिकी संस्कृ ति बुझ्नका निम्ति प्रत्येक
विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने सहयोग सहयोग उपलब्ध गराउँ छ ।

कार्य-प्रणाली
थप जान्नको लागि
कृ पया निम्न वेबसाइटमा जानुहोस्: WWW.NESE.EDU

NESE पाठ्यक्रम

“शिक्षकहरू तथा प्रशासन एकदमै असल तथा धैर्यवान छन् । NESE मा त्रसित महसुस गर्ने कु नै पनि कारण छैन किनभने तिनीहरू स्नेही तथा
मित्रवत छन् ।”

Ece Gundogan | सिभिल इन्जीनियरिङ विद्यार्थी, टर्की

शैक्षिक अंग्रेजी कोर्सहरू

ऐच्छिक तथा स्कू ल समय पश्चातका कोर्सहरू

सबै NESE विद्यार्थीहरूले व्याकरण तथा वाक्पद्धति, संवाद तथा सुनाइ
र पढाइ तथा लेखाइको शैक्षिक अंग्रेजी कोर्सहरू पढ्न सक्छन् । हरे क
कोर्समा 10 वटा लेभल हुन्छ र विद्यार्थीहरूले सामान्यतया एउटा लेभल
हरे क महिना पूरा गर्दछन् । तसर्थ, अंग्रेजीको न्यून ज्ञानका साथ वा
कु नैपनि ज्ञान बिना NSES आउने विद्यार्थीले सम्पूर्ण NESE 10-लेभल
पाठ्यक्रम 10 महिना भित्रमा पूरा गर्ने आशा राख्न सकिन्छ । लेभल 10
सकाउने विद्यार्थीहरूले कु शलताको त्यस्तो स्तर प्राप्त गर्छन् जसले
तिनीहरूलाई आफ्नो अंग्रेजीलाई व्यापक दायरामा व्यावसायिक तथा
शैक्षिक वातवरणहरूमा सफलतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्षम बनाउछ ।

हाम्रो शैक्षिक कक्षाहरूका अतिरिक्त विद्यार्थीहरूले गहन TOEFL®
तैयारी, व्यावसायिक अंग्रेजी, पेशाकर्मीहरूका लागि व्यावसायिक
अंग्रेजी, कानुन सम्बद्ध अंग्रेजी, उच्चारण, विश्वविद्यालय तैयारी तथा
कार्यस्थल सञ्चार लगायत ऐच्छिक (Elective) तथा स्कू ल समय
पश्चातका (After-School) कोर्सहरू छनौट गर्न सक्छन् । विद्यार्थीहरूले
ऐच्छिक कोर्सहरूलाई आफ्नो आवश्यकताहरूलाई राम्रोसँग पूरा गर्ने
कार्यक्रमलाई सिर्जना गर्न आफ्नो सामान्य शैक्षिक कोर्सहरूसँग संयोजन
गर्न सक्छ । प्रशिक्षित विद्यार्थीहरूले खास रूची भएको आफ्नो विषयमा
हार्वर्ड एक्सटेन्सन स्कू ल (Harvard Extension School) र त्यस
क्षेत्रका अन्य कलेजहरूमा कोर्सहरू पढ्न सक्छन् ।

(1)

ऐच्छिक कोर्सहरू - नि:शुल्क ।

(1)

(2)

स्कू ल समय पश्चातका कोर्सहरू- थप शुल्कहरू लाग्ने ।

(2)

लेभल
लेभल

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

गहन TOEFL® तैयारी
व्यापारिक अंग्रेजी
पेशाकर्मीहरूका लागि गहन व्यापारिक अंग्रेजी
कानुन सम्बद्ध अंग्रेजी
विश्वविद्यालय तैयारी
कार्यस्थल सञ्चार
संस्थागत TOEFL® परीक्षा
उच्चारण
कम्प्युटरको मद्दतबाट गरिने भाषा सिकाइ
शब्दावली
पढाइ तथा लेखाइ
संवाद तथा सुनाइ
व्याकरण तथा वाक्पद्धति

पाठ्यक्रम
थप जान्नको लागि
कृ पया निम्न वेबसाइटमा जानुहोस्: WWW.NESE.EDU

पेशाकर्मीहरूका लागि
कार्यक्रमहरू

“म तपाईंलाई भन्छु कि यदि तपाईं अंग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ भने NESE मा अंग्रेजी सिक्ने राम्रो विचार हो । तपाईंले जे चाहनुहुन्छ त्यहीं पाउनुहुन्छ ।”

Heinz Hawreliuk | व्यापारी, जर्मनी

NESE ले पेशाकर्मीहरूले विदेशमा कोर्स अध्ययन शुरू गर्दा सामना गर्ने भाषा
सम्बन्धी तथा व्यवहारिक दुवै विशेष चुनौतीहरूलाई बुझ्ने भएकोले यसले
तिनीहरूको आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नको लागि विशेष संरचना उपलब्ध
गराउँ छ । कक्षा, शिक्षकहरूको प्रकार, क्रियाकलाप, आवास, कम्प्युटर प्रयोगशाला
तथा आराम क्षेत्रहरू सबैलाई पेशाकर्मीहरूको सिक्ने शैली, सीमित समय तथा
व्यवहारिक आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नको जानीबुझिकन डिजाइन गरिएका छन्
। यस अतिरिक्त, NESE ले पेशाकर्मीको लक्ष्यहरूसँग राम्ररी मेल खानका लागि
समयतालिकाहरूको विकल्प उपलब्ध गराउँ छ:
♦ हाम्रो नियमित गहन वा अर्ध-गहन कार्यक्रममा सहभागी हुन
♦ व्यावसायिक अंग्रेजी, कानुन सम्बद्ध अंग्रेजी, उच्चारण तथा TOEFL® तैयारी
जस्ता NESE का विशेष कोर्सहरू लिन
♦ व्यक्तिगत निर्देशन प्राप्त गर्न
♦ विशेष समूहगत पाठहरूमा सहभागी हुन
♦ माथिको कु नै पनि संयोजन लिन
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विद्यार्थीहरूका लागि
कार्यक्रमहरू

“मैले अद्भुत अंग्रेजी सिकाइ अनुभव चाहने कु नै पनि विद्यार्थीलाई NESE सिफारिस गरिसके को छु र यसलाई सिफारिस गर्न जारी राख्नेछु !”

Bander Alnogaithan | अधिवक्ता, साउदी अरे बिया

हाम्रो विद्यार्थीहरू मध्ये धेरै जना संयुक्त राज्य अमेरिकामा विश्वविद्यालय, कलेज
वा ग्राजुएट स्कू लमा पढ्न उत्सुक भएकाले NESE ले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो
शैक्षिक लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने सीप तथा मार्गदर्शनहरू उपलब्ध
गराउनमा विशेष जोड दिन्छ । हाम्रो ऐच्छिक TOEFL® तैयारी कोर्स तथा स्कू ल
समय पश्चातका विश्वविद्यालय तैयारी कोर्सका अतिरिक्त NESE ले उच्च स्तर
विद्यार्थीहरूलाई हरे क महिना संस्थागत TOEFL® परीक्षा उपलब्ध गराउँ छ र
यसको NUPS कार्यक्रम मार्फ त विश्वविद्यालयका सम्भावित विद्यार्थीहरूलाई
मद्दत गर्नका लागि पूरै अतिरिक्त सेवाहरूको उपलब्ध गराउँ छ ।
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NESE युनिभर्सिटी प्लेसमेन्ट
सर्विसेस (NUPS)

“NESE सर्वोत्कृ ष्ट स्कू लहरूमा सबैभन्दा सर्वोत्कृ ष्ट स्कू ल हो !!! यदि तपाईं अंग्रेजी अध्ययन गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ र विश्वविद्यालयमा ग्राजुएट वा
अन्डरग्राजुएट कार्यक्रमहरूका लागि आवेदन दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसपछि NESE ले त्यसो गर्न ठू लो अवसर प्रदान गर्छ !””

Gulnara Ilyassova | अधिवक्ता, कजाकिस्तान

NESE ले अमेरिकी कलेज तथा युनिभर्सिटीहरूमा अध्ययन गर्ने योजना बनाएका NESE
विद्यार्थीहरूलाई युनिभर्सिटी स्थापन सेवा (NUPS) उपलब्ध गराउँ छ ।
NUPS को लक्ष्य तपाईंको व्यक्तिगत आवश्यकता तथा क्षमताहरू तपाईंको छनौटको शैक्षिक
सस्थाद्वारा आवश्यक बनाएकाहरूसँग मेल खान्छ र तपाईंले सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया भरिमा
सहयोग, मद्दत तथा मार्गदर्शन प्राप्त गर्नुभएको छ भनेर निश्चित गर्नु हो ।
NESE को विश्वविद्यालय सम्बन्धी परामर्शको वर्षौंको अनुभव अर्थ तपाईंको छनौटको
कार्यक्रममा आवेदन दिन - तथा स्वीकृ त हुन - सजिलो हुनेछ । NESE को (NUPS) सेवाहरू
तथा NESE मा प्रदान गरिने विभिन्न वर्कसप, कोर्स तथा कार्यक्रमहरूले NESE का
विद्यार्थीहरूलाई त्यस क्षेत्रका अनेकौं विश्वविद्यालयहरूमा आफ्नो अध्ययनहरूलाई निरन्तरता
दिनमा सहयोग गरे को छ ।
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सिकाइ प्रक्रियालाई अधिकतम
बनाउने वातावरण
हार्वर्ड स्क्वायर: हाम्रो अवस्थिति

क्याम्ब्रिज: रोमाञ्चक युनिभर्सिटी शहर

NESE क्याम्ब्रिजमा हार्वर्ड स्क्वायरमा, हार्वर्ड
युनिभर्सिटीको छेउमा र चार्ल्स रिभरबाट के ही
मिनेटको हिड्ने दुरीमा अवस्थित छ ।

क्याम्ब्रिज शहर विश्वका सबैभन्दा सर्वोत्कृ ष्ट दुइ
विश्वविद्यालयहरू र विद्यार्थी तथा
पेशाकर्मीहरूको लागि अमेरिकामा सबैभन्दा
मुख्य के न्द्रहरू मध्येका हार्वर्ड युनिभर्सिटी तथा
MIT (म्यासाचुट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी)
को गृह नगर हो ।

हार्वर्ड स्क्वायर विद्यार्थी गतिविधिको के न्द्र बिन्दु
र संयुक्त राज्य अमेरिकामा सबैभन्दा रोचक
तथा गतिशील विद्यार्थी के न्द्रहरू मध्येको एक
हो । विद्यार्थीहरूका आवश्यकताहरू तथा
मनोरञ्जनका लागि आदर्शत: मेल खाने “द
स्क्वायर” क्याफे , रे स्टुरे न्ट, पुस्तकपसल तथा
बुटिकहरूद्वारा घेरिएको छ । युनिभर्सिटीका
लेक्चरहरू के ही कदम टाढा छन्, क्लासिक तथा
हालका चलचित्रहरू सडकका पारीपट्टी नै
लाग्छन्, थियटर तथा कन्सर्ट वरीपरी छन् र
संगीत सडक तथा पार्क हरूमा बजिरहेका छन् ।
तपाईंको रूचीहरू जेजस्तो भएतापनि हार्वर्ड
स्क्वायरमा तपाईं तिनीहरूलाई पूरा गर्न
सक्नु हुन्छ ।

शैक्षिक वर्ष (सेप्टेम्बर देखि मई सम्म) को
दौरानमा यस क्षेत्रमा 300,000 भन्दा बढी
विद्यार्थीहरू हुन्छन् ।
यहाँ बाहेक संयुक्त राज्य अमेरिकामा अन्य के ही
ठाउँ हरू मात्र छन् जसले गतिशील, समकालिन
जीवनशैलीको सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूलाई
संस्कृ ति, परम्परा तथा इतिहासको रोमाञ्चक
मिश्रण - र अंग्रेजी भाषा शिक्षकहरू - उपलब्ध
गराउँ छ ।

“हार्वर्ड स्क्वायरमा राम्रो अवस्थितिको कारणले गर्दा NESE का विद्यार्थीहरू नजिकका विश्वविद्यालयहरूको के ही कार्यक्रमहरूमा सजिलै सहभागी
हुन्छन् ।”

Eva Du | चर्मरोग विशेषज्ञ, चीन

बोस्टन: न्यू इं ग्ल्यान्डको शैक्षिक
तथा साँस्कृ तिक के न्द्र
बोस्टनमा तपाईंले मुख्य संग्रहालय तथा
बाहिरी कला प्रदर्शनीहरू, शान्त पार्क तथा
जीवन्त रात्रीजीवन, विश्वस्तरीय आर्केस्ट्रा तथा
तत्काल बन्ने ज्याज संगीत समूहहरू,
ऐतिहासिक स्थल तथा अग्रणी उच्च-प्रविधि
कम्पनीहरू पाउन सक्नु हुन्छ । तपाईंले शहरका
मुख्य कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूद्वारा
प्रायोजित के ही लेक्चर, चलचित्र, कन्सर्ट,
नाटक तथा खेलकु द कार्यक्रममा सहभागी हुने
अवसर पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ । अन्तमा, तपाईं
बोस्टनको अनेकौं पाक-कला सम्बन्धी स्वादिष्ट
पकवानहरूबाट आफू लाई रोक्न सक्नु हुने छैन ।
यसमा कु नै शंका छैन कि तपाईंले यस सिकाइ
वातावरणको आनन्द लिनुहुनेछ जसले
वर्तमानका लागि उत्साह तथा भविष्यका लागि
लक्ष्यका साथ विगतका लागि आदरलाई
सम्मिलित गर्छ ।
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विभिन्न प्रकारका विद्यार्थीहरूका
लागि विभिन्न प्रकारका आवास
NESE ले विद्यार्थीको विभिन्न आवश्यकताहरूले विभिन्न आवास
विकल्पहरू निर्धारण गर्ने कु रा बुझेको छ । NESE ले यो पनि बुझेको छ
कि यदि विद्यार्थी आफ्नो आवासमा सहज नभएमा उसले कक्षामा आफ्नो
ध्यान के न्द्रित गर्न सक्दैन । परिणामस्वरूप, विद्यार्थीले गर्ने आवासको
छनौटमा हामीले निकै ध्यान दिन्छौं । तसर्थ, NESE ले अमेरिकी
होमस्टे (सबै सिंगल कोठा, ब्रेकफास्ट तथा डिनर उपलब्ध), पेशाकर्मी
तथा विद्यार्थीहरूका लागि फरक-फरक छात्रावास (हरे कलाई सिंगल वा
डबल कोठाको विकल्प, ब्रेकफास्ट तथा डिनर उपलब्ध) ।

“NESE मा मैले विद्यार्थीहरू मध्येबाट मात्र नभई अच्चममा कर्मचारीहरू मध्येबाट पनि साथीहरू बनाए । यी अद्भुत मानिसहरूले मलाई सहर्ष
स्वीकार गरे को महसुस गराउँ छन् र हरे क दिन मलाई खुशी बनाउँ छन् !”

Alice Macedo | विद्यार्थी, ब्राजिल

यी सबै विकल्पहरू विद्यार्थीहरूलाई घरबाट टाढा हुँदा घरको आराम
तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराउँ दै गर्दा NESE का उच्च मापदण्डहरू पूरा
गरिएको हुन्छ । NESE को उपयुक्त अवस्थिति झैं NESE का सबै
आवासहरू सुन्दर तथा के न्द्र स्थानहरूमा, सार्वजनिक यातायात तथा
बोस्टनको मुख्य आकर्षणहरू नजिक अवस्थित छन् ।
विद्यार्थीहरूले आफ्नो गृह देशहरू छोड्नु भन्दा पहिला NESE ले सबै
आवासीय व्यवस्थाहरू मिलाउँ छ । यसको मतलब तिनीहरू आएर
एयरपोर्टबाट सिधैं आफ्नो आवास सुविधाहरूमा सिधैं जान
सक्छन् । त्यसपछि, दर्ता गर्ने दिन सम्ममा तिनीहरूले बोस्टन क्षेत्रलाई
राम्रोसँग जानी सके को हुन्छन् र NESE का शुरूको दिनमा तनावमुक्त
हुन्छन् ।
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विद्यार्थी,
ब्राजिल

“NESE मा अंग्रेजी अध्ययन गर्नु मैले अहिले सम्म प्राप्त गरे को सर्वोत्कृ ष्ट व्यावसायिक, शैक्षिक तथा व्यक्तिगत अनुभवहरू मध्येको एक थियो । ”

Karem Ivette Lora Kesie | अधिवक्ता, कोलम्बिया

NESE मा हामी तपाईंलाई नयाँ ठाउँ हरू पत्ता लगाउन, नयाँ मानिसहरूलाई
भेट्न र नयाँ कु राहरू गर्नका लागि प्रयास गर्न प्रोत्साहन गर्छौं । NESE को
पाठ्यक्रम अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा हाम्रो साप्ताहिक चलचित्र जमघट, क्लबका
क्रियाकलापहरू (जस्तो कि NESE को सबैभन्दा लोकप्रिय “ओपन टक क्लब”),
NESE को भाषा साझेदार कार्यक्रम, र बोस्टनको संग्रहालय, थियटर तथा खेलकु द
कार्यक्रमहरूको यात्राहरूका साथसाथै त्यस क्षेत्रका प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल,
विश्वविद्यालय तथा स्थानीय संस्थाहरूको भ्रमणहरू पर्दछन् । NESE ले न्यूयोर्क ,
नियाग्रा फल्स तथा अन्य लोकप्रिय स्थानहरूका लागि बारम्बार सप्ताहान्त
भ्रमणहरूको पनि प्रबन्ध गर्छ ।

विद्यार्थी तथा पेशाकर्मी क्लबहरू
♦ अतिथि वक्ता कार्यक्रम
♦ भाषा साझेदार कार्यक्रम
♦ NESE दिवा तथा सप्ताहान्त भ्रमणहरू
♦ स्वास्थ्य क्लब सदस्यता
♦
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