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हाइलाइटहरू: 

o समि युथ प्रोग्राम्स (Summer Youth Programs) 

o COVID-19 खोप जानकािी 
o अली लर्निङ्ग इर्नर्सएटटभ (Early Learning Initiative) – एफोर्ड़बेल चाइल्डकेयि (Affordable Childcare) 

o परिवािहरूका लागग र्निःशुल्क समि कायिक्रमहरू 

o 18 वर्ि तथा मुर्नका उमेि भएका युवाको लागग र्निःशुल्क समि खाना 
o VERAP – भमिन्ट इमजेन्सी िेन्टल एर्सस्टेन्स प्रोग्राम (Vermont Emergency Rental Assistance Program) 

o आगाडी बढ्ने, मागथ सने – मान्यताप्राप्त नर्सिङ सहायक (LNA) िोजगाि प्रर्शक्षण कायिक्रम 

o बर्लिङटन पोर्लस गचफ सभे (Burlington Police Chief Survey) 



 

समि युथ प्रोग्राम्स (Summer Youth Programs) 
 

 

जून 2 मा, मेयि Miro Weinberger ले समि 2021 को लागग समि युवा कायिक्रम तथा पारिवारिक क्रक्रयाकलापहरूमा ध्यानाकर्िण घोर्णा गिें। 
राष्ट्रिय अमेररकन रेस्क्यू प्लान (American Rescue Plan) बाट $400,000 भन्दा बढीको लगानीको लागग धन्यवाद, सिटी अफ बसलिङटन (City 

of Burlington) ले ननिःशुल्क वा कम लागतमा िमर कायिक्रमहरूमा पहुुँचमा िुधार गनि र युवा प्रोग्रसमङ अविरहरू ववस्कतार गनि कोष प्राप्त गरेको 
छ।  

ववस्कताररत कायिक्रम तथा िाझेदारीले ननम्नबाट प्रस्कतावहरू िमावेश गदिछन:् 

• बर्लिङटन र्सटी आर्टिस (Burlington City Arts) - https://www.burlingtoncityarts.org/adult-youth-and-family-classes  

• बर्लिङटन पार्कसि, रिक्रक्रएसन एण्ड वाटिफ्रोन्ट (Burlington Parks, Recreation and Waterfront) - 

https://enjoyburlington.com/youth-camps/  

• फ्लेचि फ्री लाइबे्रिी (Fletcher Free Library) - https://www.fletcherfree.org/  

• क्रकङ्ग स्ट्स्िट सेन्टि (King Street Center) 

• सािा होलबु्रक (Sara Holbrook)  

• फ्लाइन सेन्टि (Flynn Center)  

• बर्लिङटन स्कूल डडस्ट्स्िर्कट (Burlington School District) 

 

सहभागी हुने कायिक्रमको बीचमा आधा टिन वा पूिा टिनको र्कयाम्प, ि िवैु छोटो ि धेिै-हप्ताको ववकल्पहरू सटहत ववर्भन्न ववकल्पहरू हुनेछन।् 
ववर्भन्न र्कयाम्पहरूका ववर्भन्न फोकसहरू भइिहँिा बच्चाहरूले बाटहिी साहर्सक, खेल, कला तथा र्शल्प, पढाइ, र्शक्षा, ि अन्य धेिै जस्ता 
गर्तववगध ववकल्पहरू अपेक्षा गनि सर्कछन।् 
 

वतिमानमा के उपलब्ध छ ि कसिी आवेिन गने भन्न ेबािे प्रश्नहरूको लागग कृपया recovery@burlingtonvt.gov मा वा 802-755-7239 मा RRC 

मा सम्पकि  गनुिहोस।् फोन िोभार् ेसहायक उपलब्ध छ।    

 

COVID-19 खोपहरू  
 
तपाईं ि तपाईंको परिवािलाई COVID-19 ववरुद्ध बचाउनु सधै एक िाम्रो ववचाि हो! यटि 12+ वर्ि उमेिका कसलैाई पर्न र्निःशलु्क तथा सुिक्षक्षत 

खोपको लागग साइन अप गनि तपाईंलाई मद्ित चाटहन्छ भन ेकृपया कुनै स्ट्र्कलर्नकसँग जोडडन 802-755-7239 मा RRC मा, 802-985-3106 मा 
AALV मा, वा 802-655-1963 मा USCRI मा कल गनुिहोस।् 

https://www.burlingtoncityarts.org/adult-youth-and-family-classes
https://enjoyburlington.com/youth-camps/
https://www.fletcherfree.org/
mailto:recovery@burlingtonvt.gov


 

अली लर्निङ्ग इर्नर्सएटटभ (Early Learning Initiative) – 
एफोर्ड़बेल चाइल्डकेयि (Affordable Childcare)  

 
 

बाल हेरचाहको लागग भु् तान गनि मद्दत आवश्यक छ? तपाईंको बच्चा फस्कटि स्कटेप्ि स्ककलरसिप प्रोग्राम (First Steps Scholarship Program) 

योग्य हुनि्छ।  
 

योग्य परिवािहरूले योग्य परिवािहरूमा पूणि-समय बच्चाको हेिचाहको लागग र्टयुसन खचिहरूमा मद्ित गनि र्सटी अफ बर्निङटन माफि त फस्कटि 
स्कटेप्ि स्ककलरसिप (First Steps Scholarship) प्राप्त गनि सर्कनेछन।् आवेिन गनि परिवािहरूले बर्लिङटन र्नवासी हुन, र्नस्ट्श्चत आय 

र्नशार्निेशनहरू पूिा गनि, ि 8 हप्तािेखख 2 ½ वर्ि उमेिको बच्चा हुन आवश्यक हुन्छ। 
 

किरी आवेदन गने:  

2020–2021 छात्रबवृि आवेिन अवगधको लागग आवेिनहरू स्वीकाि गरिँिैछन।् आवेिन गनि, paula@letsgrowkids.org वा 802-398-5464 मा 
Paula Bonnie लाई कल वा इमेल गनुिहोस।् तपाईंले सहयोगको लागग 802-755-7239 मा RRC कल सेन्टिमा पर्न सम्पकि  गनि सर्कनुहुन्छ। फोन 

िोभार्े सेवाहरू उपलब्ध छन।्  
 

www.burlingtonvt.gov/it/earlylearning मा थप जान्नुहोस।् 
 

परिवािहरूका लागग र्निःशलु्क समि कायिक्रमहरू 
 

  
 

स्कप्लाश डान्ि (SPLASH DANCE) – जनू 4 देखि िेप्टेम्बर 10 िम्म प्रत्येक शकु्रबार 

यस समि र्सटी हल पाकि  (City Hall Park) को ब्राण्ड नया ँवाटि स्प्लाश प्याडमा बच्चाहरू िमाउनेछन।् यस समिमा बहु-प्रकाश, वीलचेयिबाट पहँुच 

गनि सक्रकन ेफाउन्टेन स्प्लाश डान्स (Splash Dance) का साथ जीवन्त आउँछ। 15 शकु्रबािको लागग स्थानीय DJ हरूले परिवािमतै्री धुनहरू स्ट्स्पन 

गनेछन,् जबक्रक फाउन्टेन सँगै चल्िछ। परिवािहरूले यस पटहलो कायिक्रममा अववश्वसनीय DJ हरूको घुमाउने िोस्टिहरू सँगै नाचेि प्रत्येक 

सप्ताहन्त क्रकक-अफ गनेछन।् 

  छात्रबवृि कायिक्रम 

http://www.burlingtonvt.gov/it/earlylearning


 

ट्वाइलाइट कन्िटि सिररज (TWILIGHT CONCERT SERIES) – प्रत्येक अको शकु्रबार र शननबार राती 7 बज,े जनू 18 बाट िरुु  

सहिको टिक बीचमा एक अतंिंग साँझको सेटटङमा र्शर्ि भमिन्ट ब्याण्डहरू प्रस्तुत गने यो एक नया ँकन्सटि र्सरिज हो। 
 

फेसमली आटि स्कयाटर्ड़जे (FAMILY ART SATURDAYS) – महहनाको प्रत्येक 4 शननवार (अको कायिक्रम जून 26 हदउुँिो 11-हदउुँिो 1 िम्म) 

परिवािहरूलाई वतिमान कला प्रिशिनीबाट पे्ररित उनीहरूको आफ्न ैकलाकायि बनाउन बर्लिङटन र्सटी आटि सेन्टिको आँगनमा ड्रप-इन गनि 
आमन्त्रण गरिन्छ। प्रत्येक फेर्मली आटि स्याटर्ड़ े(Family Art Saturday) र्निःशुल्क छ ि ववर्भन्न कला-बनाउन ेपरियोजना प्रिान गििछ जसल े

तपाईंको परिवािको सिस्यहरूको कल्पनाहरू प्रज्वर्लत गनेछ।  
 

 

18 वर्ि तथा मुर्नका उमेि भएका युवाको लागग र्निःशुल्क समि 
खाना 
 

स्ककूल बन्द हुुँदा ववद्याथीहरूको पौष्ट्रटक आवश्यकताहरू रोककदैनन।् ववद्याथीहरूलाई स्कवच्छ, स्कथानीय िानाका िाथ िमरको आनन्द सलन 

मद्दत गनुिहोि।् बर्लिङटन स्कूल फूड प्रोजरे्कट (Burlington School Food Project) ले सब ैबच्चा तथा क्रकशोि-क्रकशोिीलाई र्निःशुल्क समि खाना 
प्रिान गििछ। कुनै पर्न आवेिन वा िताि गनि आवश्यक छैन! केवल तल सूगचकृत खानाको समयमा छोड्नुहोस।् 
 

िमर 2021 िमय – जून 21 देखि अगस्कत 20 

िोमबारदेखि शकु्रबारिम्म उपलब्ध  

 

ररभरिाइड अपाटिमेन्ट (Riverside Apartments)  

टिउँसोको खान टिउँसो 11:00-टिउँसो 2:00 (12 मा पस्ट्स्कइन्छ) 

िाउथ समडो अपाटिमेन्ट (South Meadow Apartments)  

टिउँसोको खान टिउँसो 11:00-टिउँसो 2:00 (12 मा पस्ट्स्कइन्छ) 

फ्रयाांकसलन स्क्वायर अपाटिमेन्ट (Franklin Square Apartments)  

टिउँसोको खान टिउँसो 11:00-टिउँसो 2:00 (12 मा पस्ट्स्कइन्छ) 

खाजा बेलकुा 5:00pm-िाती 7:00 (5:30 मा पस्ट्स्कइन्छ) 

रूजवेल्ट पाकि  (Roosevelt Park)  

57 Oak Street, Burlington 

बेलुकाको खाना टिउँसो 4:00-बेलुका 6:30 (5 पस्ट्स्कइन्छ) 

नयाुँ! सिटी हल पाकि  (City Hall Park) 

City Hall, 149 Church Street पछाडड 

टिउँसोको खान टिउँसो 11:00-टिउँसो 2:00 (12 मा पस्ट्स्कइन्छ) 

नयाुँ! CP Smith Elementary स्ककूल 

332 Ethan Allen Pkwy 

खाजा टिउँसो 1:00-टिउँसो 4:00 (2 बजे पस्ट्स्कइन्छ) 

 

भमिन्टमा कहहपनन तपाईंको नष्ट्जक ननिःशुल्क िमर िाना िाइटहरू बारे पिा लगाउन 2-1-1 (फोन दोभाष ेिेवाहरू उपलब्ध छन)् मा कल गनुिहोि ्

वा 877-877 (अांगे्रजी) मा FOOD लेिेर टे्स्कट गनुिहोि।् 
 

 
 



 

भमिन्ट इमजेन्सी िेन्टल एर्सस्टेन्स प्रोग्राम  
(Vermont Emergency Rental Assistance Program) 

 

भमिन्टवासीहरूलाई र्नष्कासन हुनबाट बच्न ि उनीहरूको उपयोगगता बबलहरू भरु्कतान गनि भाडा तथा उपयोगगता बबल सहायता उपलब्ध छ! 

यस कायिक्रमले परिवािहरूलाई वतिमान तथा ववगतका बाुँकी रहेका भाडाको रकम, वतिमान तथा ववगतका बाुँकी रहेका उपयोगगता तथा घरको उजाि 
लागत, र आवाििुँग िम्बष्ट्न्धत अन्य िचिहरू भु्तान गनि मद्दत गदिछ। उपयोगगता सहायतामा ववद्धुत, ग्यास, पानी, ढल, िद्िीटोकिी हटाउने 

ि इन्धन तेल जस्ता उजाि लागतहरू पििछन।् आवेिनहरू भाडामा र्लनेवाला तथा सम्पविको मार्लक िवैुले भनि आवश्यक छ, ि मार्लकलाई र्सधै 
भुर्कतानीहरू गरिनेछन।्   

वेबसाइट: https://erap.vsha.org/ (अनुवाि उपलब्ध छ) 

आवेदन िहायता तथा भाषा िहायताको लागग ननम्नमा िम्पकि  गनुिहोि:्  

AALV – एसोर्सएसन अफ अक्रफ्रकन्स र्लर्भङ इन भमिन्ट (Association of Africans Living in Vermont) 

http://www.aalv-vt.org/ 

(802) 985-3106 

  

CVOEO –फाइनास्ट्न्सयल इम्पाविमेन्ट फि न्यू अमेरिकन्स प्रोजेर्कट (Financial Empowerment for New Americans Project) 

https://www.cvoeo.org/ 

(802) 860-1417 x117 

  

USCRI भमिन्ट – यू.एस. कर्मटी फि रिफ्युजी एण्ड इर्मगे्रन्र्टस (U.S. Committee for Refugees and Immigrants) 

https://refugees.org/uscri-vermont/ 

(802) 655-1963 

 

 

 

भाडा भु्तानी गनि 
मद्दत आवश्यक छ? 

https://erap.vsha.org/
http://www.aalv-vt.org/
tel:(802)%20985-3106
https://www.cvoeo.org/
tel:(802)%20860-1417
https://refugees.org/uscri-vermont/
tel:(802)%20655-1963


 

अगाडड बढ्िै, मागथ सिै  
 

पररवतिनको लागग तयार हुनुहुन्छ? 

स्कवास्क्य िेवामा नयाुँ ्याररयर िुरु गनुिहोि ्र अगाडड बढ्नुहोि!् 

 

अनुमनतप्राप्त नसििङ िहायक (LNA) जस्कत ैउच्च तलब कमाउनुहोि।् यो 10-हप्ताको 
कायिक्रम योग्य आवेदकहरूको लागग ननिःशुल्क छ, जिलाई उनीहरूको व्यवहाररक 

प्रसशक्षणको लागग पनन भु्तान गररनेछ। थप शकै्षक्षक िहायताहरू प्रदान गररनेछन।् यो 
पाठ्यक्रम हप्ताको तीन रात अनलाइन तथा इन-पििन डसेलभर गररनेछन।् 
 

आगामी प्रसशक्षण ित्रहरू िुरु हुन्छन:् 

• जुलाई 13 

• सेप्टेम्बि 8 

• अर्कटोबि 26 

• डडसेम्बि 13  

 

आवेदन: 

www.burlingtonvt.gov/covid-19/LNA हेनुिहोस ् 

प्रश्नहरूको लागग gnanton@burlingtonvt.gov मा इमेल गनुिहोस।्  
 

 

 

 
बर्लिङटन पोर्लस गचफ सभे  
(Burlington Police Chief Survey) 

 
 

र्सटी अफ बर्लिङटनले हाल अको प्रहिी प्रमुखको खोजीमा छ। यस र्सटीले समिुायबाट उनीहरूले प्रहिी ववभागबाट अको नतेामा कस्ट गुणहरू िेख्न 

चाहन्छन,् साथसाथ ैभववष्यमा प्रहिी ववभागको कस्तोमा प्राथर्मकताहरू हुनुपििछ भन्न ेबािे प्रर्तक्रक्रया सकंलन गने अपेक्षा गििछ। यस 

सवेक्षणलाई 8 ववर्भन्न भार्ाहरूमा अनुवाि गरिएको छ, ि मागथल्लो िाटहने कुनामा बटन प्रयोग गिेि ववर्भन्न भार्ामा स्ट्स्वच गनि सक्रकन्छ।   
 

िवेक्षण गनुिहोि:् https://www.surveymonkey.com/r/btv_police_chief_search  

http://www.burlingtonvt.gov/covid-19/LNA
mailto:gnanton@burlingtonvt.gov
https://www.surveymonkey.com/r/btv_police_chief_search


 

कुनै प्रश्नहरू छन?् सहयोग आवश्यक छ? 
 

बर्लिङटनको COVID-19 ररिोिि एण्ड ररकभरी िेन्टर (RRC) यहा ँमद्ित गनिको लागग छ, 802-755-7239 वा recovery@burlingtonvt.gov मा 
हामीलाई सम्पकि  गनुिहोस ्ि आफ्नो नाम, रुचाइएको भार्ा, तथा सम्पकि  जानकािी सटहत एउटा संिेश छोड्नुहोस ्ि हामीले सर्किो चाँडो तपाईंलाई 

सहयोग गनेछौं। हाम्रो कल सेन्टिमा फोन िोभार् ेसेवाहरू उपलब्ध छन।् हाम्रो सचंालन अवगध सोमबाििेखख शकु्रबाि, बबहान 8:00-बेलकुा 4:30 

हो।   
 

अनुवाि खोज्नुहोस:् 
भमिन्ट डडपाटिमेन्ट अफ हेल्थ (Vermont Department of Health) 

https://www.healthvermont.gov/media/translation/covid-19-translations 

बर्लिङटन सहि 

https://www.burlingtonvt.gov/covid-19/translated  

भमिन्ट मस्ट्ल्टर्लङवल टास्क फोसि (Vermont Multilingual Task Force): 

https://www.youtube.com/channel/UC3zjPpeFnXqvESr1y3d4DvQ  

 

यस कागजातमा यो जानकािी परिवतिनको अगधनमा छ क्रकनभन ेटिशार्निेशनहरू िास्ट्ष्िय तथा िाज्य स्तिमा अद्यावगधक गरिन्छन।्   

mailto:recovery@burlingtonvt.gov
https://www.healthvermont.gov/media/translation/covid-19-translations
https://www.burlingtonvt.gov/covid-19/translated
https://www.youtube.com/channel/UC3zjPpeFnXqvESr1y3d4DvQ

