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के तपाइलाई अमेरिकामा गएि पढ्ने इच्छा छ, ति तपाइको अग्रं ेजी अलल कम्जोि छ? हालम तपाइलाई हाम्रो अग्रं ेजी कार्यक्रममा (ESL) स्वागत गर्यछौ |
अंग्रेजी र्ोस्रो भाषा भएका लवध्र्ार्थी हरुलाई अंग्रेजीमा र्छ्र् बनाउने उर्य् श्र्ले नै ESL कार्यक्रमको स्र्थापना भएको हो | Southern
Arkansas University को degree program मा पढ्नको लालग आवस्र्क सक्छछ्र्मता प्रधान गनयका लालग हामी तपाईसंग लमलेि काम गने छौ
| त्र्लत मात्र नभई हामी तपाइलाई र्ेहां िहन सहन, चलन चल्ती तर्था सस्ं कृ लतसगं पलन परिलचत गिाउने छौ |
तपाईको अंग्रेजी भाषाको र्क्छछ्र्ेता लनधायरित गरि हामी तपाइलाई ५ ओटा तह मध्र्े कुनै एक तहमा िाख्ने छौ | हप्तामा १८ घण्टा अंग्रेजी भाषाको पढाई
हुनेछ जस्मध्ये १२ घण्टा कक्षामा लनर्ेशन लर्ईने छ ि ६ घण्टा lab मा | र्ी कक्षा अबलध हरु ५ ओटा लवलभन्न छे त्रमा के लन्ित हुनेछन् (Intensive
Reading, Writing, Conversation, Grammar, Lab) | तपाई ESL कार्यक्रमबाट उलतर्य भए पलछ लवश्वलवध्र्ालर्मा उपलब्ध हुने कुनै पलन
लबषर् ललएि पढ्न सक्छनु हुनेछ |
SAU सानो सहिमा स्र्थालपत छे त्रीर् लवश्वलवध्र्ालर् हो | र्ेहााँ ४ ओटा लबभागहरु (Business, Education, Liberal and Performing
Arts, Science and Engineering) मार्य त उच्च लशक्षामा इच्छुक लबध्र्ार्थीहरुको लालग लवलभन्न छे त्रका लबषर्हरु उपलप्ध गिाइन्छ
ESL लवध्र्ार्थीको रुपमा तपाइले लवश्वलवध्र्ालर्मा उपलब्ध समस्त सेवा तर्था सलु वधाहरुको (जस्तै लक स्वास्र्थ ि कसित सलु वधाहरु, पस्ु तकालर् ,
Internet सलु वधा, Computer Lab, swimming pool, इत्र्ार्ी) उपभोग गने अवसि पाउनु हुनेछ |

तपाइले हाम्रो तल
ु नात्मक रूपमा न्र्नु तम सल्ु कहरुको पलन र्ाइर्ा उठाउनु हुनेछ | सल्ु क हरुको लवविर् तल प्रस्ततु छ |
Dates
Spring 2020
January 15 — May 8
Summer 2020
May 27 – June 25 (4 weeks)
Fall 2020
August 19 – December 11

Tuition/Fees for one level:
-

Fall/Spring (4 months): $2,925
-

Summer (4 weeks): $1,755

*Accommodation, food, insurance and books not included

For more information, please contact:
English as a Second Language
Southern Arkansas University
100 East University
MSC 9236
Magnolia, AR 71753

Phone: (870) 235-5368
Fax : (870) 235-5369
Email: esl@saumag.edu
Website: www.saumag.edu/esl

