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सम्पादकको िोट: एकसाथ ममलेि मसक्दा यसले तपाईंका बालबामलका ि ककशोि-ककशोिीहरूको साथै तपाईंको

आफ्िै अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञाि सुधाि गिच सक्छ। यो पोष्ट अङ्ग्रेजी भाषा मसक्िे िे ख-दे ख गिे व्यक्क्तहरूलाई

(caregivers) आफ्िो दै निक जीविमा परिवािको लागग अङ्ग्रेजी मसक्िे अवसि पत्ता लगाउि सहायता गिचको

लागग निमाचण गरिएको नििन्ति श्रख
ृं लाको भाग हो।

हामी डडक्जटल सृंसािमा क्जउँ छौं। तैपनि, टे क््ट मेसेज ि ्माटच फोि एपहरूको यो यग
ु मा, तपाईंको पोष्टल
मेलबक्स कुपिहरू ि ववज्ञापिहरूको पन्
िा ज्ता जङ्ग्क मेलहरूले नियममत रूपमा भरिि सक्छ। तपाईंलाई
ती पन्
िाहरू सीधै रिसाइकल बबिमा फ्याँक्ि मि लाग्ि सक्िे भए पनि, अङ्ग्रेजी भाषा सम्बन्धी तपाईंको

साथै तपाईंका बालबच्र्ा ि ककशोि-ककशोिीहरूको साहहक्ययक ववकासमा सहायता गिचको लागग जङ्ग्क मेल वा
अन्य दै निक जीविका व्तुहरू (जसलाई समरमा िे मलया वा मसकाइका व्यवहारिक व्तुहरू भिेि भनिन्छ)

प्रयोग गिे ववमभन्
ि तरिकाहरू छि ्। भाषाले हामीलाई सम्याहरू समाधाि गिच अनि अरू मानिसहरूसँग

सामाक्जक रूपमा कुिाकािी गिच समथच तल्
ु याउँ छ (Vygotsky, 1978)। ययसकािण, कुपि ि ववज्ञापिहरूज्ता

मसकाइका व्यवहारिक व्तुहरू वा िे मलयाको प्रयोग गिे ि अभ्यास गिे मा यसले तपाईं ि तपाईंका बालबच्र्ा
अनि ककशोि-ककशोिीहरूलाई दै निक जीविमा आइपिे परिक््थनत ि कुिाकािीहरू अभ्यास गिच सहायता गछच ।

यस प्रकािको मसकाइका व्यवहारिक व्तह
र्ा वा ककशोि-ककशोिीलाई
ु रू वा िे मलयाले तपाईं ि तपाईंका बालबच्

सृंयुक्त िाज्य अमेरिकाको बािे मा साृं्करनतक ज्ञाि प्राप्त गिच सहायता गछच , ज्तै ्टोिहरूमा के-क्ता
उयपदािहरू प्राप्त गिच सककन्छ ि ववज्ञापिहरूमा क्तो प्रकािको जािकािी पाइन्छ (Xu, 1999)।

एकसाथ पष्ृ ठभलू म ज्ञान ननमानण गने

अङ्ग्रेजी भाषा मसक्िेहरूका लागग, यो पोष्टमा उल्लेख गरिएका कियाकलापहरूलाई प्रयोग गिभ
ुच न्दा पहहले
तपाईंहरूले यी शब्दहरू जान्िु उपयोगी हुन्छ।
•

तपाईंले प्राप्त गिच र्ाहिुभएको मेल, ज्तै पत्र, वा तपाईंले प्राप्त गिुच पिे आवश्यक िहे को कुिा ज्तै

बबल तपाईंले प्राप्त गिह
ुच ु न्छ। तपाईंले प्राप्त गिच िर्ाहिुभएको मेललाई प्रायजसो जङ्ग्क मेल
भनिन्छ। कुपि ि ववज्ञापिहरू ययस प्रकािको जङ्ग्क मेल हो। ववज्ञापि ि कुपिहरू उपयोगी हुिसक्िे
भए तापनि, धेिैजसो मानिसहरूले नतिलाई जङ्ग्क मेल भन्छि ् ककिभिे नतिीहरूले यो अययागधक
मात्रामा प्राप्त गछच ि ्, ककिभिे नतिीहरूले यो प्राप्त गिच अिुिोध गिे का हुँदैिि ्। तपाईंको इमेलमा
पठाइएको यस ककमसमको िर्ाहे को सामरीलाई व्याख्या गिच प्रायजसो ्प्याम भन्
िे शब्
दको प्रयोग

गरिन्छ। यस ववषयमा थप जािकािीको लागग, अङ्ग्रेजी भाषा मसक्िेहरूको लागग तयाि गरिएको
वेबसाइट, Breaking News English ले लेखेको यो ्प्याम सम्बन्धी लेख पढ्िुहोस ्।
•

कुपि भिेको हटकट वा कागजको सािो टुिा हो

जसले तपाईंलाई उयपदाि वा सेवाको लागग छूट
प्रदाि गछच । कुपिहरू पत्रपबत्रका वा अिलाइि
भेट्टाउि सककन्छ। कुपिहरू प्रायजसो मेलद्वािा

पठाइन्छ। कुपिहरूद्वािा, तपाईंले सबै प्रकािका
उयपदािहरूमा छूट प्राप्त गिच सक्िह
ु ु न्छ, ज्तै
खाद्य व्तु, लग
ु ाधि
ु े पाउडि, वा पेपि टावेल

इययाहद। कुपि प्रयोग गिचको लागग, ्टोि जाँदा आफूसँग पेपि हटकट (वा अिलाइि भएमा वप्रन्ट

गिह
ुच ोस ्) मलएि आउिह
ु ोस ्। तपाईंले र्ेकआउट काउन्टिमा भक्
ु तािी गदाच क्यामसयिलाई कुपि
हदिह
ु ोस ्।
•

ववज्ञापि भिेको उयपदाि, सेवा, वा कायचिमको सर्
ू िा हो। ववज्ञापिहरू प्रायजसो छूट वा मल्
ू य घटे को
बािे मा जािकािी हदिे उद्दे श्यको लागग हुन्छ। कनतपय ववज्ञापिमा कुपिहरू समावेश हुन्छ।

तपाईंले आफ्िा बालबच्र्ा वा ककशोि-ककशोिीसँग अङ्ग्रेजीमा वा तपाईंको मातभ
र ाषामा निम्ि प्रश्िहरूको
बािे मा छलफल गिच सक्िुहुन्छ:
•
•
•

के तपाईंको गरहदे शमा जङ्ग्क मेल हुन्छ? यो सृंयुक्त िाज्य अमेरिकाको जङ्ग्क मेलको तुलिामा यो
कसिी समाि वा फिक छ?
के हामी कुपिहरूको प्रयोग गछौं? कुपिहरूद्वािा हामी सामान्यतया के ककन्छौं?

के हामीले हालै मेलमा ववज्ञापि प्राप्त गर्यौं? यसमा क्तो प्रकािको जािकािी गथयो?

तपाईंले थप जङ्ग्क मेल प्राप्त गदै जाँदा यी प्रश्िहरूमध्ये केही वा सबै तपाईंका बालबच्र्ा वा ककशोिककशोिीहरूसँग छलफल गिे निणचय गिच सक्िह
ु ु न्छ।

एकसाथ लसप विकास गने: अङ्ग्रेजी अभ्यास गननको लागग जङ्ग्क मेलको प्रयोग गरी
गररने कियाकलापहरू

तपाईंले आफ्
िा बालबच्र्ा ि ककशोि-ककशोिीसँग अङ्ग्रेजी भाषाको अभ्यास गिचको लागग कुपि ि ववज्ञापि
ज्ता जङ्ग्क मेल प्रयोग गिच सक्िे केही कियाकलापहरू यसप्रकाि छि ्।

गित्र शब्
दकोश ननमानण गने

तपाईंले ववमभन्
ि कुपि ि ववज्ञापि सङ्ग्कलि गिच सक्
िुहुन्छ। गर्त्र शब्
दकोश निमाचण गिचको लागग, नतिलाई
््यापबुकमा अक्षि अिुसाि ममलाएि िाख्िुहोस ्। तपाईंले यसलाई ममलाएि िाखेपनछ, कुपि ि ववज्ञापिहरूमा

औृंल्याउिुहोस ् अनि तपाईंको बालबच्र्ा ि ककशोि-ककशोिीलाई अङ्ग्रेजीबाट उक्त उयपादि पहहर्ाि गिच
लगाउिुहोस ्। ययसपनछ तपाईंको बालबच्र्ा वा ककशोि-ककशोिीलाई कुपि दे खाउि लगाउिुहोस ् ि तपाईंले
पहहर्ाि गिह
िुहुन्छ। तपाईंले गर्त्र शब्
दकोश निमाचण
ुच ोस ्, ताकक तपाईंले पनि शब्दभण्डािको अभ्यास गिच सक्

गरिसकेपनछ, तपाईंले व्याकिण ि उच्र्ािण ज्ता अन्य अङ्ग्रेजी भाषाका मसपहरू अभ्यास गिच यसको प्रयोग
गिच सक्िह
ु ु न्छ।

व्याकरण अभ्यास: गन्
न सककने र गन्न नसककने नाम

तपाईंको बालबच्र्ा वा ककशोि-ककशोिीसँग, गन्ि सककिे ि गन्ि िसककिे िाम भएका कुपिका

उयपदािहरूलाई पहहर्ाि गिह
ुच ोस ्। उदाहिणको लागग, अण्डा गन्ि सककिेमा पछच ककिभिे तपाईंले हिे क
अण्डा गन्ि सक्िह
ु ु न्छ। यसको साथै, नतिलाई सामान्यतया 12 (जसलाई दजचि भिेि पनि भनिन्छ) ज्ता

निक्श्र्त सङ्ग्ख्या भएको प्याकेजमा बबिी गरिन्छ। यसको ववपिीत, मसरियल गन्ि िसककिेमा पछच ककिभिे
मसरियलको हिे क टुिा गन्ती गिुच कहठि वा असम्भव हुन्छ। अनि, हातले गन्ि सककिे सङ्ग्ख्यामा बबिी
गरििक
ु ो सट्टा, मसरियललाई 12-आउन्स बक्सको मसरियल ज्ता मापि गरिएको मात्रामा बबिी गरिन्छ।

ययसपनछ, रोसिी सर्
ू ी बिाउिको लागग कुपिको प्रयोग गिह
ुच ोस ्। तपाईंको बच्र्ासँग, गन्ि सककिे
िामहरूमा घेिा लगाउिुहोस ्: ्याउ, केिा, पेपि टावेल, इययाहद। गन्ि िसककिे िामहरूमा घेिा लगाउिुहोस ्:
दध
ु , िोटी, डडटजेन्ट।

थप अभ्यास: तपाईंको बालबच्र्ा वा ककशोि-ककशोिीसँग, तपाईंको रोसिी सूर्ीका व्तुहरूलाई लेबल

गरिएका वगचहरू ज्तै, “करवष उयपादि,” “घि सिसफाइ,” ि “दग्ु ध।” उदाहिणको लागग, दध
ू ि पिीि दग्ु ध
उयपादिहरू हुि ्। तपाईंको सूर्ीमा “दग्ु ध” लेख्िुहोस ् ि यसलाई अन्डिलाइि हदिुहोस ्। ययसको मुनि “दध
ु ’ि
“पिीि” लेख्िुहोस ्। तपाईंको ककशोि-ककशोिी वा बच्र्ालाई सोध्िुहोस ्:

अन्य थप दग्ु ध उयपदािहरू के-के हुि?्

उच्
िारण अभ्यास: अन्न्तम व्यञ्
जनिणन (s)

तपाईंको बालबच्र्ा वा ककशोि-ककशोिीलाई, कुपिमा उल्लेख भएका “s” द्वािा समाप्त हुिे उयपादिहरू
पहहर्ाि गिच लगाउिुहोस ्, ज्तै “eggs,” “cupcakes,” “paper towels,” ि “bananas”। व्तुहरूलाई बहुवर्ि
बिाउिको लागग “s” को प्रयोग गरिन्छ। ्विवणच वा अन्य उच्र्ायच व्यञ्जिवणच ज्तै “m, “n,” “ng,” “l,”

“b,” “d,” “g,” “v,” ”r,” द्वािा शब्
दको अन्यय हुन्छ वा उच्र्ायच “th,” “s” समावेश गिे ि बहुवर्ि बिाइन्छ ि
यसमा /z/ ्वि हुन्छ। “eggs” भन्
िे शब्
द उच्र्ािण गिह
दको अन्ययको /z/ ्विलाई जोड हदिुहोस ्।
ुच ोस ् ि शब्
ययसपनछ जब शब्
द “p,” “t,” “k,” “f” ज्ता अउच्र्ायच अक्षिद्वािा, वा अउच्र्ायच “th” ्विद्वािा अन्यय
हुन्छ, “s” लाई /s/ द्वािा उच्र्ािण गरिन्छ। “cupcakes” भन्
िे शब्
द उच्र्ािण गिह
ुच ोस ् ि /s/ ्विलाई जोड
हदिुहोस ्।

“s” व्यञ्जिवणचद्वािा समाप्त हुिे हिे क कुपिलाई /z/ ्विद्वािा उच्र्ािण गिे कक /s/ द्वािा उच्र्ािण गिे
एकसाथ निधाचिण गिह
ुच ोस ्।

बोल्ने लसपको अभ्यास: प्रश्
नहरू गनह
न ोस ् र उत्तर ददनह
न ोस ् (कनत धेरै?)

तपाईंको बालबच्र्ा वा ककशोि-ककशोिीसँग, राहक ि क्यामसयि भएको अमभिय गिह
ुच ोस ्। तपाईंको गर्त्र
शब्
दकोशका कुपिहरूको बािे मा प्रश्िहरू गिच ि उत्ति हदिको लागग निम्ि वाक्य फ्रेमहरूको प्रयोग गिह
ुच ोस ्।
ययसपनछ भूममका परिवतचि गिह
ुच ोस ्।

अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न अभ्यास गननको लागग िाक्य फ्रेमहरू
प्रश्न:

How much can I save on उदाहरणहरू: How much can I save on bananas
____________with this coupon?
with this coupon?
How much can I save on bananas
with this coupon?

उत्तर:

You can save _______.

उदाहरणहरू: You can save 39 cents.
You can save 12 dollars.

यी वाक्य फ्रेमहरूले तपाईं ि तपाईंको बालबच्र्ा वा ककशोि-ककशोिीलाई गन्ि सककिे ि गन्ि िसककिे िाम
अभ्यास गिच सहायता गिेछ (मागथ उल्लेख गरिएको, व्याकिण अभ्यास: गन्ि सककिे ि गन्ि िसककिे िाम

हे िह
िे अक्षिद्वािा समाप्त हुन्छ ि गन्ि
ुच ोस ्)। तपाईंले अभ्यास गिे िममा, गन्ि सककिे िामहरू “s” भन्
िसककिे िामहरू योद्वािा अन्यय हुँदैि। उदाहिणको लागग, “bananas” गन्ि सककिे िाम हो ति “cereal”

गन्ि िसककिे िाम हो। यी वाक्य फ्रेमहरूले तपाईं ि तपाईंको बालबच्र्ा वा ककशोि-ककशोिीलाई अक्न्तम
व्यञ्जिवणच “s” उच्र्ािण अभ्यास गिच सहायता गिेछ (मागथ उल्लेख गरिएको, उच्र्ािण अभ्यास: अक्न्तम
व्यञ्जिवणच (s) हे िह
ुच ोस ्)। अक्न्तम व्यञ्जिवणच “-s” भएका शब्दहरू कक त /s/ ्विद्वािा कक त /z/ ्विद्वािा
अन्यय हुिसक्छि ्। उदाहिणको लागग, “cents” भन्
िे शब्
द /s/ ्विद्वािा समाप्त हुन्छ ति “dollars” भन्
िे
शब्
द /z/ ्विद्वािा समाप्त हुन्छ।

अङ्ग्रेजीमा कनराकानी अभ्यास

तपाईंको बालबच्र्ा वा ककशोि-ककशोिीलाई तपाईंहरू सप्तान्तको भ्रमणमा जाँदैहुिुहुन्छ भिेि बताउिुहोस ्।
तपाईंहरू कहाँ जाि लाग्िभ
ु एको छ सो सबै ममलेि निधाचिण गिह
ुच ोस ्। नतिीहरूलाई यसो भन्िुहोस ्:
We can only bring three things with us. What should we bring?
तपाईंको बालबच्र्ा वा ककशोि-ककशोिीसँग, तपाईंको गर्त्र शब्दकोशमा समावेश गरिएका तीि वटा कुि-कुि

कुिाहरू तपाईंको सप्तान्त यात्राको लागग सबैभन्दा उपयोगी हुिेछ सो निधाचिण गिह
ुच ोस ्। कुपिमा छूटबाट
तपाईंले बर्ाउि सक्िे िकमलाई पनि तपाईंको निणचयमा ववर्ाि गिच सक्िुहुन्छ। तपाईंले आफ्िो बालबच्र्ा
वा ककशोि-ककशोिीसँग कुिाकािी गिे िममा, गन्
ि सककिे ि गन्ि िसककिे िाम सही तरिकाले प्रयोग गिच ि
उच्र्ािण गिच प्रयास गिह
ुच ोस ्।

नोट: ध्याि हदिह
ु ोस ्, जब तपाईंले आफ्िो बालबच्र्ा वा ककशोि-ककशोिीसँग अङ्ग्रेजीमा कुिाकािी अभ्यास

गिह
ुच ु न्छ, यहद कुिै कुिालाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ भन्िे थाहा छै ि भिे, वा कुिै शब्द वा ववर्ािको लागग थप

व्याख्याको आवश्यकता पछच भिे तपाईंको मातभ
द, वाक्याृंश वा वाक्य बताउिु उगर्त हुन्छ।
र ाषामा उक्त शब्
मातभ
ि
र ाषालाई समावेश गिुच कुिै काम पिू ा गिे ि तोककएको वा ियाँ भाषामा ियाँ सामरीको बािे मा मसक्

सहायता गिे प्रभावकािी तरिका हुिसक्छ (Genesee & Lindholm-Leary, 2012). कुिाकािी अभ:यासको
उद्दे श्य भिेको तपाईंले सकेजनत अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गिुच हो। तपाईंले कुिाकािी गदै जाँदा तपाईंले झि ्झि ् बढी अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गदै जािुहुिेछ।

ियाँ भाषा ि ियाँ सृं्करनत मसक्िे िममा, तपाईंले दै निक जीविमा भेट्टाउिे कुिाहरूले ियाँ मसकाई अवसि
प्रदाि गिच सक्छ। जङ्ग्क मेल तपाईंको मेल बक्समा तपाईंले भेट्टाउि सक्िे नि:शुल्क सामरीद्वािा अङ्ग्रेजी
अभ्यास गिे एउटा तरिका हो।

थप अभ्यासको लागग, , The Internet TESL Journal िामक वेबसाइटबाट यीमध्ये एउटा प्रयोग गिह
ुच ोस ्
Activities for Using Junk Email in the ESL/EFL Classroom।
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