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برامج الشباب الصيفية
معلومات عن لقاح كوفيد19-
مبادرة التعلم المبكر  -رعاية ميسورة التكلفة لألطفال
فعاليات صيفية مجانية للعائالت
وجبات غذائية صيفية مجانية للشباب من سن  18فأقل
 - VERAPبرنامج المساعدة في اإليجار في حاالت الطوارئ بوالية فيرمونت
المضي قد ًما والتحرك  -برنامج التدريب على وظيفة مساعد التمريض المرخص ()LNA
استبيان رئيس شرطة برلنجتون

برامج الشباب الصيفية

في  2يونيو ،أعلن العمدة ميرو وينبرجر عن التركيز على برامج الشباب الصيفية واألنشطة العائلية لصيف  .2021وبفضل استثمار يزيد عن
 400ألف دوالر من خطة اإلنقاذ األمريكية الوطنية ،تلقت مدينة بيرلينجتون أمواالً لتحسين الوصول إلى البرامج الصيفية المجانية أو
المخفضة األسعار وتوسيع فرص برامج الشباب.
تشمل البرامج والشراكات الموسعة عروضًا مما يلي:
• بيرلنجتون سيتي آرتس https://www.burlingtoncityarts.org/adult-youth-and-family-classes -
• متنزهات بيرلنجتون ومرافق الترفيه والواجهة المائية https://enjoyburlington.com/youth-camps/ -
• مكتبة فليتشر المجانية https://www.fletcherfree.org/ -
• منطمة King Street Center
• Sara Holbrook
• مركز Flynn Center
• منطقة بيرلنجتون التعليمية
ستوجد مجموعة متنوعة من الخيارات ،من بين البرامج المشاركة ،ويشمل ذلك معسكرات نصف يوم أو يوم كامل ،وكالً من الخيارات األقصر
والتي تتضمن أسابيع متعددة .وفي حين أن المعسكرات المختلفة لها جوانب تركيز مختلفة ،يمكن لألطفال توقع خيارات أنشطة مثل المغامرات
الخارجية والرياضة والفنون والحرف اليدوية والقراءة والتعليم وغير ذلك الكثير!
لطرح أسئلة حول ما هو متاح حاليًا وكيفية التقديم ،يُرجى االتصال بمركز الموارد والتعافي ( )RRCعلى  recovery@burlingtonvt.govأو
 .802-755-7239وتتوفر مساعدة الترجمة الفورية عبر الهاتف.

لقاحات كوفيد19-
من الجيد دائ ًما حمايتك أنت وعائلتك من كوفيد !19-فإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التسجيل للحصول على لقاح مجاني وآمن ألي شخص يبلغ
من العمر  12عا ًما فأكثر ،يُرجى االتصال بمركز الموارد والتعافي ( )RRCعلى  802-755-7239أو  AALVعلى  802-985-3106أو
 USCRIعلى  802-655-1963للتواصل مع إحدى العيادات.

مبادرة التعلم المبكر  -رعاية ميسورة التكلفة لألطفال
برنامج المنح الدراسية

هل أنت بحاجة الى المساعدة في دفع تكلفة رعاية الطفل؟ قد يتأهل طفلك للخطوات األولى ببرنامج المنح الدراسية
يمكن للعائالت المؤهلة الحصول على منحة دراسية للخطوات األولى عبر مدينة بيرلنجتون ،للمساعدة في تكاليف التعليم من أجل الحصول على
رعاية طفل بدوام كامل في البرامج المؤهلة! وللتقديم ،يجب أن تكون العائالت من سكان بيرلنجتون ،وأن تستوفي إرشادات دخل معينة ،وأن
يكون لديها طفل يتراوح عمره بين  8أسابيع إلى سنتين ونصف.
كيفية تقديم الطلب:

يتم قبول الطلبات خالل فترة التقديم للمنحة الدراسية  .2020-2021وللتقديم ،يُرجى االتصال أو إرسال بريد إلكتروني إلى باوال بوني
( )Paula Bonnieعلى  paula@letsgrowkids.orgأو  .802-398-5464كما يمكنك أيضًا االتصال بمركز اتصال مركز الموارد
والتعافي ( )RRCعلى  802-755-7239للحصول على المساعدة .وتتوفر خدمات الترجمة الفورية عبر الهاتف.
تعرف على المزيد على الموقع www.burlingtonvt.gov/it/earlylearning.

فعاليات صيفية مجانية للعائالت

 - SPLASH DANCEكل يوم جمعة من  4يونيو إلى  10سبتمبر
سيستمتع األطفال هذا الصيف في منصات الرش بالمياه الجديدة تما ًما في  !City Hall Parkوتنبض بالحياة النافورة ذات اإلضاءة المتعددة والتي
يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة هذا الصيف مع  .Splash Danceخالل  15يوم جمعة ،سيعزف منسقو األغاني (فرق الدي
جي) المحليون نغمات مناسبة للعائلة بينما تعمل النافورة باستمرار .ستنطلق العائالت في عطلة نهاية كل أسبوع من خالل الرقص مع قائمة
متوالية من منسقي األغاني الرائعين في هذا البرنامج األول من نوعه.

سلسلة حفالت الشفق (التوياليت)  -كل جمعة وسبت في الساعة  7مسا ًء ،بد ًءا من  18يونيو
هذه هي مجموعة حفالت موسيقية جديدة تقدم أفضل فرق فيرمونت في أمسية حميمة في وسط قلب المدينة.
ظهرا)
أيام سبت الفنون العائلية  -في يوم من كل شهر (الفعالية القادمة في  26يونيو  11صبا ًحا 1 -
ً
العائالت مدعوة لالنضمام إلى فناء مركز مدينة بيرلنجتون للفنون ( )Burlington City Art Centerإلنشاء أعمالهم الفنية الخاصة المستوحاة من العروض الفنية
الحالية .كل يوم من أيام سبت الفنون العائلية مجاني ويقدم مشروعًا فنيًا مختلفًا سيحفز بدوره خيال أفراد عائلتك.

وجبات غذائية صيفية مجانية للشباب من سن  18فأقل
ال تتوقف االحتياجات الغذائية للطالب عند انتهاء الدراسة .قم بمساعدة الطالب على االستمتاع بالصيف مع األطعمة الطازجة والمحلية! يقدم مشروع األغذية المدرسية في
بيرلنجتون وجبات صيفية مجانية لجميع األطفال والمراهقين .وال يلزم تقديم طلب أو التسجيل! ما عليك سوى الوصول خالل أوقات الوجبات المذكورة أدناه.
مواعيد صيف  21 - 2021يونيو إلى  20أغسطس
متاح من اإلثنين إلى الجمعة

Riverside Apartments

الغداء  11:00صبا ًحا  2:00 -مسا ًء (تُقدم الوجبة الساعة )12

South Meadow Apartments

الغداء  11:00صبا ًحا  2:00 -مسا ًء (تُقدم الوجبة الساعة )12

Franklin Square Apartments

الغداء  11:00صبا ًحا  2:00 -مسا ًء (تُقدم الوجبة الساعة )12
وجبة خفيفة من  5:00مسا ًء إلى  7:00مسا ًء (تُقدم الوجبة الساعة )5:30

Roosevelt Park
57 Oak Street, Burlington

العشاء 4:00 :مسا ًء  6:30 -مسا ًء (تُقدم الوجبة الساعة )5
الجديد! City Hall Park

خلف City Hall, 149 Church Street

الغداء  11:00صبا ًحا  2:00 -مسا ًء (تُقدم الوجبة الساعة )12
الجديد! CP Smith Elementary School

332 Ethan Allen Pkwy
وجبة خفيفة  1:00مسا ًء  4:00 -مسا ًء (تقدم الوجبة الساعة )2
لمعرفة المزيد عن مواقع الوجبات الصيفية المجانية القريبة منك في أي مكان في والية فيرمونت ،اتصل بالرقم ( 1-1-2تتوفر خدمات الترجمة الفورية عبر الهاتف) أو
أرسل كلمة  FOODعلى الرقم ( 877-877باللغة اإلنجليزية).

برنامج المساعدة في اإليجار في حاالت الطوارئ بوالية فيرمونت

هل تحتاج إلى مساعدة
في دفع اإليجار؟
تتوفر المساعدة في اإليجار وفواتير المرافق لمواطني والية فيرمونت لمساعدتهم على تجنب اإلخالء والطرد ودفع فواتير المرافق!
يساعد هذا البرنامج األسر في دفع حسابات اإليجار الحالية والمتأخرة ،وتكاليف المرافق والطاقة المنزلية الحالية والمتأخرة ،والمصروفات
األخرى المتعلقة بالسكن .يمكن أن تشمل المساعدة في دفع المرافق الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي وإزالة القمامة وتكاليف الطاقة،
مثل زيت الوقود .ويجب ملء الطلبات من قبل كل من المستأجر ومالك العقار ،وسيتم سداد المدفوعات مباشرة ً للمالك.
الموقع اإللكتروني( https://erap.vsha.org/ :تتوفر به الترجمات)
للمساعدة في تقديم الطلب ودعم اللغة ،اتصل باآلتي:
 - AALVرابطة األفارقة المقيمين في فيرمونت
http://www.aalv-vt.org/
(802) 985-3106
 - CVOEOمشروع التمكين المالي لألمريكيين الجدد
https://www.cvoeo.org/
(802) 860-1417 x117
 - USCRI Vermontاللجنة األمريكية لالجئين والمهاجرين
https://refugees.org/uscri-vermont/
(802) 655-1963

المضي قد ًما ،والتحرك
هل أنت جاهز للتغيير؟
ابدأ العمل في مهنة جديدة في مجال الرعاية الصحية وتحرك!
أجورا أعلى كمساعد تمريض مرخص ( .)LNAهذا البرنامج الذي مدته  10أسابيع مجاني للمتقدمين
اكسب
ً
المؤهلين ،والذين سيحصلون أيضًا على أموال مقابل تدريبهم العملي .وسيتم توفير دعم تعليمي إضافي .وسيتم
تقديم هذه الدورة عبر اإلنترنت وبالحضور الشخصي ،ثالث ليال في األسبوع.
الدورات التدريبية القادمة تبدأ في األيام التالية:
 13يوليو
•
 8سبتمبر
•
 26أكتوبر
•
 13ديسمبر
•
لتقديم الطلب:
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني www.burlingtonvt.gov/covid-19/LNA
لطرح أي تساؤالت واستفسارات ،يُرجى إرسال بريد إلكتروني gnanton@burlingtonvt.gov.

استبيان رئيس شرطة برلنجتون

تسعى مدينة بيرلنجتون حاليًا لتعيين رئيس الشرطة القادم! تأمل المدينة في جمع تعليقات ومالحظات من المجتمع حول الصفات التي يرغبون في رؤيتها في القائد التالي لقسم
الشرطة ،باإلضافة إلى األولويات التي يجب أن تكون لدى قسم الشرطة في المستقبل .تمت ترجمة االستبيان إلى  8لغات مختلفة ،ويمكن تحويله إلى لغة مختلفة باستخدام الزر
الموجود في الركن األيسر العلوي.

يمكنك المشاركة في االستبيانhttps://www.surveymonkey.com/r/btv_police_chief_search :

هل لديك أسئلة؟ هل تحتاج مساعدة؟
مركز الموارد والتعافي ( )RRCلكوفيد 19-في بيرلنجتون موجود للمساعدة ،اتصل بنا على  802-755-7239أو  recovery@burlingtonvt.govواترك
رسالة باسمك ولغتك المفضلة ومعلومات االتصال وسنساعدك فى أسرع وقت ممكن .يتوفر في مركز االتصال لدينا خدمات الترجمة الفورية عبر الهاتف .ساعات العمل لدينا
من اإلثنين إلى الجمعة ،من  8:00صبا ًحا  4:30 -مسا ًء.

البحث عن الترجمات:
إدارة الصحة في فيرمونت

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

https://www.burlingtonvt.gov/covid-19/translated
فريق عمل فيرمونت متعدد اللغات:

https://www.youtube.com/channel/UC3zjPpeFnXqvESr1y3d4DvQ
المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير حيث يتم تحديث المبادئ التوجيهية على المستوى الوطني ومستوى الوالية.

