
 

  

तपाईकंा बालबाललकाहरू र लकशोर-लकशोरीहरूसँग अङ््गरेजी 

लसक्ने: समर भालिक प्रवाहको अभ्यास गनन घरको कामकाजको 

प्रयोग  

 
घरको कामकाज गर्न ेसमय कसल ेघरको कुर्न कामकाज र कहिल ेपरूा गर्नेछ भन्र्न ेबारेमा कुरा गरेर मौहिक भाषाको सीप अभ्यास गर्ने राम्रो समय िुर्नसक्छ। 

कुराकार्नी व्यवहथित गर्ननको लाहग घरको कामकाजको चार्न (chore chart) प्रयोग गर्नुनिोस।् 

 

लेिक: निकोल डेसल्ले (Nicole DeSalle), लेिक समन्वयक, आयोवा ररहिङ ररसचन सेन्र्र 

पोष्ट गररएको हमहत: माचन 29, 2022 

 

सम्पादकको नोट: एकसाथ मिलेर मसक्दा यसले तपाईकंा बालबामलका र मकशोर-मकशोरीहरूको साथ ैतपाईकंो आफ्नै 

अङ््गरेजी भाषाको ज्ञान सधुार गनन सक्छ। यो पोष्ट अङ््गरेजी भाषा मसक्न ेरेख-दखे गन ेव्यमिहरूलाई (caregivers) 

आफ्नो दमैनक जीवनिा पररवारको लामग अङ््गरेजी मसक्न ेअवसर पत्ता लगाउन सहायता गननको लामग मनिानण गररएको 

मनरन्तर श्रंखलाको भाग हो। 

 

घरको कामकाज गर्ने क्रममा अङ्रेजी अभ्यास गर्नुन तपाई ंर तपाईकंा बालबाहलका तिा हकशोर-हकशोरीको लाहग हसक्र्ने 

राम्रो तररका िो। घरको कामकाज दहैर्नक वा साप्ताहिक रूपमा गररर्ने काम भएको िुर्नाले, पररवारका सदथयिरूल े

शब्दभण्िार र वाक्य संरचर्ना अभ्यास गर्न ेहवहभन्र्न अवसर प्राप्त गछनर्न,् जसल ेहतर्नीिरूको समर अङ्रेजी भाषाको 

https://iowareadingresearch.org/person/nicole-desalle-mfa
https://iowareadingresearch.org/person/nicole-desalle-mfa
https://iowareadingresearch.org/tags/learning-english-your-children-and-teens


 

  

प्रवािलाई सधुार गर्नन सक्छ। सबैभन्दा मखु्य कुरा, कुर्न काम गर्ने, कहिल ेगरे्न भर्नेर हर्नर्नय गर्ने प्रहक्रया, र ती काम 

पररवारका सदथयिरूलाई समु्परे्न कायन समथया समाधार्नको उदािरर् िो। अर्नसुन्धार्नले के दिेाउँछ भर्न,े जब अङ्रेजी 

भाषा हसक्र्नेिरूले समथयािरू समाधार्न गर्ननको लाहग सँग ैहमलेर काम गछनर्न,् तब हतर्नीिरूल ेभाषा संरचर्नामा अझ ैध्यार्न 

हदन्छर्न,् जसल ेगदान हतर्नीिरूल ेअिनलाई जहत सक्दो सर्ीक र थपष्ट रूपमा व्यक्त गर्नन सक्छर्न ्(Kim, 2008)। 

 

एकसाथ पृष्ठभूलम ज्ञान लनमानण गने 

अङ्रेजीभाषाहसक्रे्निरूकालाहग,योपोष्टमाउल्लिेगररएकाहक्रयाकलापिरूसरुुगर्नुनभन्दापहिलेतपाईिंरूकोलाहग

योजार्नकारीउपयोगीिुन्छ। 

 

घरकोकािकाज(chore)भरे्नकोतपाईलंेघरमागर्नुनिुरे्नकामिो।त्यथताकुरै्नकामिरेकहदर्नगररन्छ।कुरै्नकामिरेक

िप्तागररन्छ। 

 

आमहकहसमकाकामकाजकाकेिीउदािरर्िरूयसप्रकारछर्न:् 

• कोठासफागर्नुन 

• ओछ्यार्नहमलाउर्न ु

• लगुाउठाउरे्न/राख्रे्न/झणु्ि्याउरे्न 

• भाँिामाझ्र्न े

• कारधरेु्न 

• आँगर्नकोझारकार््रे्न/घासँकार््रे्न 

• िेलौर्नािरूउठाउर्न े

• िार्नातयारगर्ने/पकाउर्न े 

• िार्नाकोरे्बलतयारगर्न े

• िार्नाकोरे्बलसफागर्न े

• भाँिामाझ्र्न े 

• फ्रीजसफागर्न े

• सावरवार्बसफागर्न े

• लगुाधरेु्न 

• लगुासकुाउरे्न 

• लगुाराख्रे्न 

https://www.thoughtco.com/beginner-dialogue-cooking-1210080


 

  

• भइुँपछु्रे्न 

• कापेर्/भइुमँाभ्याकुमलगाउरे्न 

• हशहशरमापातिरूसफागर्न े

• हिउँदमाहिउँिर्ाउर्ने 

 

 

 

घरको कामकाजको चार्न (chore chart) गर्नुनपरे्न घरका कामिरूलाई व्यवहथित गर्ने तररका िो। तपाईलं ेएक हदर्न वा एक 

िप्ताभररमा गररर्नपुरे्न कामिरू दिेाउर्न ेघरको कामकाजको चार्न (chore chart) बर्नाउर्न सक्र्निुुन्छ। तपाईलंे ती 

कामकाजिरू गर्ननको लाहग पररवारको कुर्न सदथय हजम्मवेार छ त्यो पहर्न दिेाउर्न सक्र्निुुन्छ (घरको कामकाजको चार्नको 

िाकाको लाहग पररवारका लाहग परूक सामरीिरू िरे्नुनिोस)्। 

 

तपाईलं ेआफ्र्ना बालबच्चा वा हकशोर-हकशोरीसँग अङ्रेजीमा वा तपाईकंो मातभृाषामा हर्नम्र्न प्रश्र्निरू सोध्र्न सक्र्निुुन्छ: 

• पररवारका सबै जर्नाल ेघरको कामकाजमा सियोग गर्नुन हकर्न मित्त्वपरू्न छ?  

• िरेक हदर्न कुर्न-कुर्न कामकाज गररन्छ? िरेक िप्ता कुर्न-कुर्न कामकाज गररन्छ? 

• हतमीलाई कुर्न काम राम्ररी गर्नन सक्छु जथतो लाग्छ? हतमीलाई सबैभन्दा कम मर्न पर्न ेकामकाज कुर्न िो? 

 

तपाईलं ेघरको कामकाजको चार्न (chore chart) बर्नाएर प्रयोग गद ैजाँदा यी प्रश्र्निरूमध्य ेकेिी वा सबै तपाईकंा 

बालबच्चा वा हकशोर-हकशोरीिरूसँग छलफल गर्ने हर्नर्नय गर्नन सक्र्निुुन्छ। 

 

एकसाथ अङ््गरेजी लसप लवकास गने: अङ््गरेजी अभ्यास गनन घरको कामकाजको प्रयोग  

घरको कामकाजको चार्न (chore chart) लनमानण गने 

तल हदइएको उदािरर् चार्न जथतै कामकाजको चार्न बर्नाउर्न यी चरर्िरू पछ्याउर्निुोस।् 

• पहिलो थतम्भमा, परूा गररर्नपुरे्न फरक-फरक कामकाजिरूको सचूी बर्नाउर्निुोस।् 

• सबैभन्दा माहिल्लो पङ्तीमा, िप्ताको िरेक हदर्नको र्नाम लखे्र्निुोस।् 

• त्यस िप्ता पररवारको िरेक सदथयले परूा गर्ने कामकाजको बारेमा आफ्र्ना बालबाहलका र हकशोर-हकशोरीसँग 

छलफल गर्नुनिोस।् िरेक कामकाजको छेउमा र िप्ताको िरेक हदर्नको महुर्न हतर्नीिरूको र्नाम लेख्र्निुोस ्(यस 

हवषयमा िप कुरा तल उल्लिे छ)।  



 

  

 

लचत्र 1 उदाहरण कामकाज चार्न 

गालसनया पररवारको कामकाजको चार्न 

कामकाज सोमबार मङ््गगलबार बुधबार लबहीबार शुकबार सलनबार आइतबार 

भ्याकुम    कामेर्न     

लगुा धरेु्न     बबुा   

भाँिा माझ्र्ने कामेर्न माको आमा माको कामेर्न बबुा बबुा 

िार्नाको रे्बल 

तयार गर्न े

माको कामेर्न बबुा कामेर्न माको आमा आमा 

आफ्र्नो कोठा 

सफा गर्न े

   कामेर्न माको   

फोिोर बाहिर 

लैजार्न े

  माको     

 

भलवष्यको बारेमा प्रश्नोत्तर गरेर बोल्ने लसपको अभ्यास गने 

िरेक कामकाजको लाहग को हजम्मवेार िुरे्नछ भर्नेर हर्नर्नय गर्नन अङ्रेजीमा सबैले सनु्रे्न गरी प्रश्र्नोत्तर गर्नुनिोस।्  

• सोध्र्निुोस:् Who will take out the garbage this week?  

• उत्तर: I will do it on Wednesday.  

 

• सोध्र्निुोस:् Who will do the dishes on Monday?  

• उत्तर: I will do them. 

 

व्याकरण स्पोर्लाइर्:“Will”र “GoingTo” 

भहवष्यको कामको बारेमा कुरा गर्ननको लाहग “will”र “goingto”को प्रयोग गररन्छ। तैपहर्न, फरक-फरक पररहथिहतमा 

हतर्नको प्रयोग गररन्छ।  

 

"Will" को प्रयोग कलहले गने 

बोल्द ैगदान भहवष्यमा गररर्न ेकामको बारेमा बताउर्न,“will”को प्रयोग गर्नुनिोस।् उदािरर्को लाहग: 



 

  

• पहिलो व्यहक्त: Who will do the dishes on Monday? 

• दोस्रो व्यहक्त: I will.  

• पहिलो व्यहक्त: Great!Let’swriteyournamedownonthechart. 

 

"Going To" को प्रयोग कलहले गने 

बोल्र्नभुन्दा पहिल ेहर्नर्नय गररएको भहवष्यको योजर्नाको बारेमा बताउर्न,“goingto”को प्रयोग गर्नुनिोस।् उदािरर्को 

लाहग: 

• पहिलो व्यहक्त: Who is going to set the table tonight? 

• दोस्रो व्यहक्त: I’mnotsure.Let’slookatthechart.Marcoisgoingtosetthetabletonight. 

 

कामकाजको चार्न भदान कुर्न प्रयोग गर्ने? कामकाजको हर्नर्नय तपाईलं ेकामकाजको चार्न भरे्न र छलफल गर्ने क्रममा 

गर्नुनिुरे्न िुर्नाले, भहवष्यका यी कायनिरूको बारेमा छलफल गर्नन “will”को प्रयोग गर्नुनिोस।् 

 

कामकाजको चार्न भरे्न काम परूा गररसकेपहछ, तपाई ंर तपाईकंा बालबाहलका र हकशोर-हकशोरील ेबोल्र्न अभ्यास गदान 

यसको प्रयोग गरररिर्न सक्र्निुुन्छ। तैपहर्न, चार्नले पहिल ेरै्न हर्नधानररत गरेका भहवष्यका योजर्नािरूलाई दिेाउर्न ेिुर्नाले, 

“will”को सट्टा “goingto”को प्रयोग गर्नुनिोस।् कामकाजको बारेमा कुरा गर्ने क्रममा “goingto”को प्रयोग गर्नन 

अभ्यास गदान हर्नम्र्न वाक्य संरचर्नाको प्रयोग गर्नुनिोस।् 

 

कामकाजको लनलतत भलवष्यको योजनाहरूका बारेमा कुरा गननको लालग चालहने वाक्य संरचनाहरू 

प्रश्न 

• Who is going to _____ this week? 

उदाहरणहरू 

• Who is going to do the laundry this week? 

• Who is going to take out the garbage this week? 

 

उत्तर 

• _________ is going to _______on ________. 

उदाहरणहरू 



 

  

• Dad is going to do the laundry on Friday. 

• Marco is going to take out the trash on Wednesday. 

 

लवगतको बारेमा प्रश्नोत्तर गरेर बोल्ने अभ्यास गनुनहोस ्

कामकाज परूा गद ैजादँा त्यसको लेिाजोिा राख्र्नको लाहग पहर्न तपाई ंर तपाईकंा बालबाहलका वा हकशोर-हकशोरीले 

कामकाजको चार्न प्रयोग गर्नन सक्र्निुुन्छ। तलको उदािरर्मा,“x”हचन्िल ेपरूा भएको कामकाजलाई जर्नाउँछ। 

 

गालसनया पररवारको कामकाजको चार्न 

कामकाज सोमबार मङ््गगलबार बुधबार लबहीबार शुकबार सलनबार आइतबार 

भ्याकुम    x कामेर्न     

लगुा धरेु्न     बबुा   

भाँिा माझ्र्ने x कामेर्न x माको आमा माको कामेर्न बबुा बबुा 

िार्नाको रे्बल 

तयार गर्न े

x माको x कामेर्न बबुा कामेर्न माको आमा आमा 

आफ्र्नो कोठा 

सफा गर्न े

   कामेर्न माको   

फोिोर बाहिर 

लैजार्न े

 

  x माको     

 

आफ्र्ना बालबाहलका वा हकशोर-हकशोरीसँग, परूा भएका कामकाजमा हचन्ि लगाउर्निुोस।् परूा भएका कामकाजका 

बारेमा प्रश्र्न गर्ने र उत्तर हदर्न ेअभ्यास गर्नुनिोस।्  

• सोध्र्निुोस:् Did Marco do the dishes on Monday?  

• उत्तर: Yes, he did.  

 

• सोध्र्निुोस:् Has Carmen cleaned her room?  

• उत्तर: No. She is going to clean it on Thursday. 

 



 

  

व्याकरण स्पोर्लाइर्:“Past”र “PresentPerfect” 

पररहथिहत अर्नसुार, परूा भएका कामकाजको बारेमा बताउर्न भतू काल (past tense) र परू्न वतनमार्न काल (present 

perfect tense) दवुैको प्रयोग गर्नन सहकन्छ।  

 

कलहले भूत काल (Past Tense) को प्रयोग गने 

काम परूा भएको छ र त्यसको कुरै्न वतनमार्न प्रभाव छैर्न भरे्न भतू काल (past tense) को प्रयोग गर्नुनिोस।् उदािरर्को 

लाहग: 

• पहिलो व्यहक्त: Did Carmen vacuum? 

• दोस्रो व्यहक्त: Yes, she did. 

 

हवगतको काम समाप्त भएपहछ त्यसका हवथततृ कुरा बताउर्नको लाहग भतू काल (past tense) को प्रयोग गर्नुनिोस।् 

उदािरर्को लाहग: 

• पहिलो व्यहक्त: Did Carmen Vacuum? 

• दोस्रो व्यहक्त: Yes, she vacuumed on Wednesday 

 

पूणन वतनमान काल (Present Perfect Tense) प्रयोग कलहले गने 

काम परूा भएको छ र वतनमार्नमा त्यसको प्रभाव छ भरे्न परू्न वतनमार्न काल (present perfect tense) प्रयोग गर्नुनिोस।् 

उदािरर्को लाहग:  

• पहिलो व्यहक्त: Has Marco set the table? 

• दोस्रो व्यहक्त: Yes, he has. Now we can serve dinner. 

परूा िुरे्न समय उल्लिे र्नगर्न ेशब्दमा परू्न वतनमार्न कालको प्रयोग गर्नुनिोस।् उदािरर्को लाहग: 

• पहिलो व्यहक्त: Has Carmen cleaned her room? 

• दोस्रो व्यहक्त: No,shehasn’t.SheisgoingtocleanitonThursday. 

 

 

कामकाज गर्नुन सधै ँरमाइलो िुन्छ भन्र्न ेछैर्न। तर आफ्र्ना बालबच्चा र हकशोर-हकशोरीसँग कामकाजको बारेमा कुरा गर्नुन 

अङ्रेजी सीपको अभ्यास गरे्न राम्रो तररका िो। 



 

  

 

पररवारहरूका लालग पूरक सामरी 

कामकाज चार्ट  
िप्तामा परूा गर्नुनपरे्न कामको सचूी बर्नाएर, पररवारको कुर्न सदथयले कुर्न कामकाज गर्नेछ र कुर्न हदर्न गर्नेछ भर्नेर सहूचत गरी 

हववरर् भर्नन, र अङ्रेजी अभ्यास गर्नन पररवारमा छलफल गर्ननको लाहग यो िाका प्रयोग गर्नुनिोस।् 
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