औपचा<रक िश>ा अवरोिधत भएका िव$ाथ'हCको लािग

Students with Interrupted/Inconsistent
Formal Education (SIFE)
मौ$खक अ(तवा,ता, EF पG

िव$ाथ'को नाम
िव$ाथ'को ज- िमित
अ0वा1 ता1 कारको नाम
अ0वा1 ता1 कारको पद
अ0वा1 ता1 को ठाउँ
िव$ाथ'को िव$ालय
िमित
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अ0वा1 ता1 का EFपG कसरी पढ् ने र िटNे
अ0वा1 ता1 कारलाई िनदP शनहC:
ियनीहC कोR र इटािलTमा UVछन्, जYै यो पानाको EF नं ७ मा।
िव$ाथ'हCलाई सो^े EFः
ियनीहCलाई अि`त ग<रएका UVछन् र िव$ाथ'हCलाई ठु लो bरले पढे र सुनाउनुपछ1 ।
िव$ाथ'हCको उcर िटNेः
किहलेकाही िव$ाथ'को उcर तोिकएको हरफ वा eथानमा िटNुपछ1 , जYै यो पानाको EF २-६। कृपया राjरी िEk गनु1होला
र संि>lमा नलेmनुहोला। किहलेकाही अ0वा1 ता1 कारले कोRमा सिह उcर राnखएको भpे कुरा जाँ च गनु1पछ1 , जYै १. मा
मिहला वा पुCष। यी उcरहC िव$ाथ'हCलाई ठु लो bरले पढे र सुनाउनु Uदै न। Eितिtया िटNे सuvी थप जानकारीको
लािग िनw खxहC हे नु1होस्।

yzीगत र भाषा जानकारी
१. िल{:

पुCष

मिहला

२. क. तपाईको पिहलो नाम के हो?
ख. तपाईको अn0म नाम के हो?
३. क. तपाईको उमेर कित हो?
ख. तपाईको ज- िमित किहले हो?

िमित ले~ यहाँ n•क गनु1होस।

४. तपाई कुन दे शमा ज-नुभएको हो?
५. [यिद फरक हो भने] तपाई कुन दे शमा Uिक1नुभएको हो?
६. तपाई कुन सहर, या गाँ उमा Uिक1नुभएको हो?
७. तपाईले बा…ावeथामा आ‡नो घरमा िस‰ुभएको पिहलो भाषा कुन हो?
८. क. (यिद छन् भने)तपाईले अ• कुन-कुन भाषाहC िस‰ुभएको छ?
ख. तपाई कुन भाषा सबैभŽा सहज Cपले Eयोग गनु1UVछ?
९. तपाईले िव$ालयमा कुन भाषा(हC) िस‰ुभयो?
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सुCवाती EFहC
१. तपाई िव$ालयमा नभएको बेला के गनु1UVछ?

२. तपाईलाई नयाँ दे श/ वा जहाँ अिहले ब‘ुभएको छ, ’सबारे के मनपछ1 ?
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बे“माक1 १ : प<रवार र घरे लु पृRभूमी
िव$ाथ'को उcरहC िटNेः
E’ेक EFहC उcरलाई संकेत नग<रकन सो•नुहोस्। ’सपछी, यिद िव$ाथ'ले िदएको जवाफ कुनै EFिभG पद– न भने
“अ•”मा िच™ लगाउनुहोस्। यिद िव$ाथ'ले कुनै EFको जवाफ िदएनन् भने, तपाईले िव$ाथ'को सहयोगको लािग थप
संकेतहC िदनुस‰ु Uनेछ।
म तपाईलाई तपाईको प<रवार र घर सuvी केिह EFहC सो^ चाहVछुँ ।
१. तपाई को सँग ब‘ुUVछ? (लागु Uने सबै िच™ लगाउनुहोस्)
आमा

बुबा

काका/ मामाका छोरा/छोरी

दाजुभाई/ िददीबिहनी

काकी/ माइजु

बाजे बोजु

अ• ______________________________

२. क. अिहले तपाईसँग ब‘े कोही yzी अङ् œेजी बो•नुUVछ?
[एउटामा िच™ लगाउनुहोस्]
ख. के तपाई अ• कुनै भाषा बो•नुUVछ?
[एउटामा िच™ लगाउनुहोस्]

काका/ मामा

UVछ

Uदै न

मलाई थाहा छै न

बो•छु

बोnžन

मलाई थाहा छै न।

३. क. तपाई अिहले ब‘ुUने yzीम$े, सबैभŽा मािथŸो Yरको अ$यन कसको छ?
ख. वहाँ को मािथŸो Yर कित हो? [एउटामा िच™ लगाउनुहोस्]
कलेज या िव िव$ालय

Eाथिमक

मा$िमक

œयाजुयेट िव$ालय

मलाई थाहा छै न

४. तपाई आ‡ना आमाबुवा/ अिभभावकसँग कुन भाषामा बो•नुUVछ?
५. क. के तपाई आ‡नो गृह दे शमा काम गनु1U¡ो?
[एउटामा िच™ लगाउनुहोस्]

गथP

गिद1 नथे

ख. तपाईले कYो खालको काम गनु1U¡ो?
६. क. के तपाई अिहले काम गनु1UVछ? [एउटामा िच™ लगाउनुहोस्]

गछु1

गिद1 न

ख. [यिद गछु1 ] तपाई कYो खालको काम गनु1UVछ?
७. के तपाईको घरमा कोही UनुUVछ जसले तपाईलाई गृहकाय1मा सहयोग गन1 स‰ुUVछ?
[एउटामा िच™ लगाउनुहोस्]

UनुUVछ

UनुUp
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२. बे“माक1 २: शैि>क इितहास
िव$ाथ'को जवाफ िटNे:

“जब तपाई....”बाट सुC गनु1होस् र तलका पिहलो उमेर दायरा िदनुहोस्। ’सपछी, सो पङ् तीमा रहे का स¢ूण1 EFहC
सो•नुहोस्। ’सपछी “ जब तपाई....” भनेर फेरी सुC गनु1होस् र िनw उमेर दायरा िदई पङ् तीमा रहे का स¢ूण1 EFहC
सो•नुहोस्। सं>ीl नगरी िव$ाथ'ले भनेका कुराहC िदइएका कोRहCमा राjरी लेmनुहोस् । हालको उमेर नपुिगVजे¤¥
सो Etीया सुचाC राmनुहोस्।
अब म तपाईलाई यो वष1स¥ िव$ालय गएको अनुभवहCको बारे मा सो^ चाहVछुँ ।
म तपाईलाई केही EFहC तपाई िव$ालयमा Uनु भएको E’ेक वष1को बारे दोहोया1 उनेछुँ।
क>ा
Yर

जब तपाई
...

१७-१८
१६-१७
१५-१६
१४-१५
१३-१४
१२-१३
११-१२
१०-११
९-१०
८-९
७-८
६-७
५-६

तपाई कुन दे शमा
ब¦ै UनुU¡ो?

के तपाई
िव$ालय वष1को
अिधक समय
िव$ालय
जानुभयो?

तपाईले
िव$ालयमा
कित समय
िबताउनुभयो?

तपाईको
िव$ालय
शहरमा
िथयो िक
गाउँ मा?

पाठहC कुन
भाषा(हC)मा
िसकाइ¡ो?

के तपाईले
सो वष1
िव$ालय
बािहर
पढ् नुभयो?
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तपाईले आ‡नो दे शमा कित वष1मा िशशु क>ा सुC गनु1भयो?

__________

[यिद िशशु अ$यन नगरे को हो भने] तपाईले कित वष1मा पिहलो क>ा सुC गनु1भयो?

__________

थप जानकारी:

अब म तपाईलाई तपाईको गृह दे शको िव$ालयको बारे मा सो^ गइरहे को छु ।
१. िव$ालयका आ‡ना अनुभवहC मलाई बताउनुहोस्। तपाईको दे शमा सामा• िव$ालयको िदन कYो U¡ो?

२. आ‡नो िव$ालयमा तपाईले के राjो गनु1UVछ जYो ला¨छ?

३. तपाईको मनपनP िवषय के िथयो?
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बे“माक1 ३ : भाषा र सािह’ीक अ©ासहC
िव$ाथ'को जवाफ िटNे
स`े त निदई E’ेक EF सो•नुहोस् र उपयुz बTामा िच™ लगाउनुहोस्। यिद सहभागीको जवाफ िदइएको EFिभG परे न
भने “अ•”मा भनु1होस्। यिद िवªाथ'ले जवाफ िदएनन् भने तपाईले संकेत Eयोग गरी िव$ाथ'लाई जवाफ िदनका लािग
सहयोग गन1 स‰ुUVछ।
अब म तपाईलाई तपाईले अिहले Eयोग गनP भाषा(हC)को बारे केही EFहC सो^ गइरहे को छुँ ।

१.

क. के तपाईलाई खािल समयमा पढ् न मन ला¨छ?
[एउटामा िच™ लगाउनुहोस्]
ख. [यिद ला¨छ भने] तपाई के पढ् नुUVछ?
[िम•ने जित सबैमा िच™ लगाउनुहोस्]

ग. [यिद ला¨छ भने] तपाईलाई के पढ् न मन ला¨छ?
[िम•ने जित सबैमा िच™ लगाउनुहोस्]

घ. [यिद ला¨छ भने] तपाई कुन भाषा(हC)मा
पढ् नुहनVछ?
[िम•ने जित सबैमा िच™ लगाउनुहोस्]
२. क. के तपाईलाई खािल समयमा ले~ मन ला¨छ?
[एउटामा िच™ लगाउनुहोस्]
ख. [यिद ला¨छ भने] तपाईलाई के ले~ मन ला¨छ?
[िम•ने जित सबैमा िच™ लगाउनुहोस्]

ला¨छ

ला«ै न

¬ागिजन

िकताब

पGपिGका

अ•

खेलकुद

फेसन

संिगत

मनोर-न

समाचार

िव®ान कथा

रह¯

अ•

Eाथिमक भाषा

अङ् œेजी

ला¨छ

ला«ै न

किवता

इमेल

पG

संिगत गीत

कथाहC

प<रवारलाई

किमT

अ•

पG
Eितवेदन

जन1ल

साथीहCलाई
पG
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ग. [यिद ला¨छ भने] तपाई कुन भाषा(हC)मा
लेmनुUVछ?
[िम•ने जित सबैमा िच™ लगाउनुहोस्]

Eाथिमक भाषा

अङ् œेजी

अ•

अब म तपाईलाई आ‡नो िव$ालय बािहरको अ• िtयाकलापहCको बारे मा सो^ गइरहे को छु ।
३. जब तपाई आ‡ना साथीहCसँग ynzगत Cपमा वा
फोनमा बो•नुUVछ, कुन भाषा(हC)Eतोग गनु1UVछ?
[िम•ने जित सबैमा िच™ लगाउनुहोस्]
४. क. के तपाई Eयोग गनु1UVछ:

Eाथिमक
भाषा

अङ् œेजी

इkरनेट

क°±ुटर

टे िलफोन

अ•

[िम•ने जित सबैमा िच™ लगाउनुहोस्]

ख. [यिद गनु1UVछ भने] कुन भाषा(हC)मा? [िम•ने जित
सबैमा िच™ लगाउनुहोस्]

५. क. के तपाई िट.िभ. हे नु1UनVछ?
[िम•ने जित सबैमा िच™ लगाउनुहोस्]
ख. [यिद हे छु1 भने] कुन भाषा(हC) मा?
[िम•ने जित सबैमा िच™ लगाउनुहोस्]

Eाथिमक
भाषा

हे छु1

Eाथिमक
भाषा

अङ् œेजी

अङ् œेजी

गछु1

गिद1 न

७. क. के तपाई आ‡नो मोबाइल इkरनेट चलाउन Eयोग
गनु1UVछ?

गछु1

गिद1 न

[िम•ने जित सबैमा िच™ लगाउनुहोस्]

Eाथिमक
भाषा

गेम

िभिडयो

कुनै पिन
होइन
अ•

हे िद1 न

६. के तपाई मोबाइल वा ³ाट1 फोन Eयोग गनु1UVछ?
[एउटामा िच™ लगाउनुहोस्]

ख. यिद गनु1हनछ भने] कुन भाषा(हC) Eयोग गनु1हVछ?

अ•

अङ् œेजी

अ•

अ•
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बे“माक1 ४ : अ• EFहC

तपाई आ‡नो भिव´मा कुन पेसा गन1 चाहनुUनVछ? आ‡नो िव$ालय सिकए पिछ के गनP सोच राmनुभएको छ?

बे“माक1 ५ : काय1स¢ादन EFहC

(SIFE मौnखक EF पG माग1दश1न को पृ ५ मा िनदP शनहC हे नु1होस्)
१. िव$ाथ'लाई पृºीको »ोब वा नTामा आ‡नो गृह दे श र राजधानी पcा लगाउन िदनुहोस्।
िट¼णीः

२. िव$ाथ'लाई सुईले समय जनाउने घढी पढ् न लगाउनुहोस् ।
िट¼णीः
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