
 

अन्तर्राष्ट्रिय 
समुदरय सम्वन्ध 

दी ससटी अफ बोसिङ ग्रीनको अन्तर्राष्ट्रिय समुदरय 
सम्वन्धिे बोसिङ ग्रीनमर प्रतततनधधत्व भएकर 
ववववध अन्तर्राष्ट्रिय समुदरयहरूसँग प्रभरवकरर्ी 
रूपमर सञ्चरर् र् करम गने संयोजन गने करम 
गर्ा, र् शहर्ी सेवर खोज्ने एिइपी (सससमत अंगे्रजी 
दक्षतर) को वकरित पतन गर्ा ।  

नेततृ्व र सञ्चार 

स्थरनीय नेतर र् ववववध बरससन्दरिरई 
सकरर्रत्मक सञ्चरर् गनाकर िरधग करम गने, 
र् सबैको क्षमतरको मूल्य र्हने र् प्रोत्सरहन 
गने गर्ी योजनर, करयाक्रम र् समुदरयिरई 
जीवन्त स्थरनको रूपमर ववकरस गने  

समतामूलक पह ुँच 

सेवर र् सहभरधगतरमर बरधरहरू कम गने जसिे 
गदरा शहर्ी सेवरहरू सबै बरससन्दरकर िरधग 

उपिब्ध हुने 

नागररक सहभागगता अवसरहरू 

नवआगन्तुकहरूिे नरगरर्क जीवनमर पुरै् 
सहभरगी भएको, नेतृत्व, नरगरर्कतर र् 
सरमुदरतयक सहभरधगतरमर पहँुच बढरएको 
सुतनष्ट्चचत गने 

आगथिक अवसर र शिक्षालाई 
प्रोत्साहन दिने 

सबै बरससन्दरको पूर्ा सम्भरवनरिरई जोड्ने । 
नवआगन्तुकहरूसँग सीप, सम्पवि, र् सशक्षर 
हुन्र्, र् आधथाक ववकरस प्रर्रिीहरू नयरँ र् 
ववद्यमरन स्थरनीय प्रततभरिरई शष्ट्तत ददन 
तयरर् र्न ्

सुर्क्षक्षत र् जोडिएकर समुदरयहरू 

आप्रवरसी र् प्ररप्त गने समुदरयबीच ववचवरस 
ववकरस र् सम्वन्ध तनमरार् गने, शहर्ी 
ववभरगहरूसभत्र र् भरर् सम्वन्ध बनरउने  

भरषर पहँुच सेवरहरू 
 

 

भरषर पहँुच सेवरहरूिे सससमत अंगे्रजी योग्यतर 
(एिइपी) क्षेत्रहरूमर टेसिफोन दोभरषे, व्यष्ट्ततगत 
दोभरषे, महत्वपूर्ा करगजरत अनुवरद र् शहर्कर 
कमाचरर्ीहरूको तरसिमसदहत समरन पहँुच भएको 
सुतनष्ट्चचत गर्ा । 

दी ससटी अफ बोसिङ ग्रीनिे अंगे्रजी बोल्न, पढ्न, 
िेख्न वर बुझ्न नसतने मरतनसहरूिरई भरषर पहँुच 
उपिब्ध गर्रउँर् । तपरईंिे सहरयतर वर जरनकरर्ी 
चरदहउको बेिर शहर्ी ववभरगबरट तनिःशुल्क दोभरष े
सेवरहरू प्ररप्त गना सतनुहुन्र् । 

नयरँ तर्मेकी िहर्हरू 

नयरँ तर्मेकी िहर्हरू शहर्कर कमाचरर्ी र् 
समुदरयिरई इततहरस, सरँस्कृततक पर्म्पर्र, खरनर, 
नरच र् बोसिङ ग्रीनकर तनष्ट्चचत सरँस्कृततक समूहमर 
प्रतततनधधत्व भएकरहरूको िरधग शैक्षक्षक सत्र हो । 
नयरँ तर्मेकी िहर्हरू वषाको एक पल्ट हुन्र् । 

िेिर बेकर् 
सरमरष्ट्जक सेवर ववशषेज्ञ/

अन्तर्राष्ट्रिय समदुरय 
सम्वन्ध 

(270) 393-3766 

leyda.becker@bgky.org 

Modeled after Welcoming America’s National Welcoming Framework 

mailto:leyda.becker@bgky.org


नयरँ अमेरर्कीकर िरधग एकेिमेी  

 

नयरँ अमेरर्कीकर िरधग एकेिमेी ससटी अफ बोसिङ ग्रीनिे 
प्ररयोजन गरे्को तनिःशुल्क नेततृ्व-तरसिम करयाक्रम हो 
जसिे नयर ँअमेरर्कीहरूिरई शहर्ी सर्करर् बुझ्न र् 

सहभरगी हुन सशतत गर्रउँर् ।  

दी ससदट अफ बोसिङ ग्रीन 
अन्तर्राष्ट्रिय समुदरय सल्िरहकरर् 

परर्षद (आइसीएसी)  
 

आइसीएसीिे बोसिङ ग्रीनको आप्रवरसी र् शर्र्रथी 
बरससन्दरको आवचयकतरको बररे्मर अन्तर्राष्ट्रिय 
समुदरय सम्वन्धिरई सल्िरह ददन्र् । परर्षदिे 
आधथाक ववकरस, जीवनको गुर्स्तर्, सरवाजतनक 
सुर्क्षर, तर्मेक पुनर्ोद्धरर् र् सेवर प्रवरहमर ध्यरन 
ददन्र् ।  

असमगोस स्रोत सञ्जरि 
 

असमगोस स्रोत सञ्जरि वर Red de Recursos 
Amigos बोसिङ ग्रीनमर बस्ने दहस्परतनक/ल्यरदटनो 
समुदरयकर नतेरहरूको सञ्जरि समूह हो । यो समुदरय र् 
ववद्यमरन सेवरहरूको बीचमर जरनकरर्ीको पयुराउनमर 
केन्रीत हुन्र् । 

िोभाष ेइ-न्यूज: नरगरर्कहरूिे www.bgky.org मर गइ 
दोभरष े(स्परतनस र् अंगे्रजी) न्यजुिेटर्सदहत इमेि प्ररप्त 
गना सरइन अप गना सतर्न ्।  

टेक्स्ट सूचक सेवााः शहर्सम्वन्धी जरनकरर्ी स्परतनसमर 
टेतस्टमर प्ररप्त गनाकर िरधग, “AmigosBG” टरइप गर्ी 
555-888 मर परठ सन्देश पठरउनहुोस ्।  

 

La Nuestra 
 

“La Nuestra" बोसिङ ग्रीन, केवरईमर एक मरत्र स्परतनस 
रे्डियको करयाक्रम हो । यो हरे्क आइतबरर् ददउँसो 
3:00pm – 5:00pm सम्म WKCT Radio मर प्रसरर्र् हुन्र् । 
अन्तर्राष्ट्रिय समुदरय सम्वन्धिे शहर्ी सेवर र् समुदरय 
जरनकरर्ीको बररे्मर सरप्तरदहक करयाक्रम सञ्चरिन गर्ा ।  

नयरँ अमेरर्कीकर िरधग रर्सेप्सन 
 

 

 नयर ँअमेरर्कीकर िरधग रर्सेप्सन बोसिङ ग्रीनको नयरँ 
अंगीकृत नरगरर्किरई पदहचरन गने वरवषाक समरर्ोह हो । 

सम्पका : 
लेन्डा बेकर 
सम िाय स्रोत वविेषज्ञ/अन्तरािष्ट्रिय सम िाय 
सम्वन्ध  

छिमेकी तथा सम िाय सेवाहरू  

707 East Main Avenue 

P.O. Box 430 

Bowling Green, KY 42102 

(270) 393-3766 

leyda.becker@bgky.org 

www.bgky.org/ncs/icl.php 

mailto:leyda.becker@bgky.org

