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हाइलाइटहरू: 

o िमान्द्ट फर्ााडा प्लान - सुचारू मार्ादर्ाक 

o कोभिड-19 माभमलाको भर्सथभत 

o मार्सकहरूको बारेमा अद्यार्भधक र्ररएको मार्ादर्ानहरू 

o प्रारभभिक अध्ययन अर्सर – बालर्सयाहारको लाभर् छात्रर्ृभि कायाक्रम 

o VERAP – िमान्द्ट आपतकालीन िाडा सहायता कायाक्रम 

o अर्ाभड बढिरहकेो छ, र्ृभि िइरहकेो छ - इजाजतपत्र प्राप्त नर्साङ सहायक (LNA) रोजर्ार ताभलम कायाक्रम 



 

 

िमान्द्ट फर्ााडा प्लान 
 

 
 

“िमान्द्ट फर्ााडा प्लान” लाई हालसाल ैघोषणा र्ररएको भथयो, जुन आउँदो मभहनादभेि प्रिार्कारी हुनेछन्। लक्ष्य िनेको जुलाई 4 

सभम सब ैढक्रयाकलापहरूको लाभर् पुनः िोल्न ुहो। यो योजनाले िमान्द्ट भनर्ासीहरूलाई मद्दत र्नाको लाभर् सुचारू मार्ादर्ाकको 

प्रर्सतार् र्दाछ र र्सथानीय व्यर्सायहरूले प्रभतबन्द्ध नलर्ाइएका यात्रा, व्यर्साय सञ्चालनहरू र कायाक्रम जमघटहरूमा फका नको 

लाभर् िभर्ष्यको पथलाई हछेा। र्सर्ार्स्य भर्िार्, सार्ाजभनक सुरक्षा र र्ाभणज्य भनकाय र सामुदाभयक भर्कासद्वारा योजना 

भर्कास र्ररएको भथयो र राज्यको सुरभक्षत सुचारू सुभनभित र्नाको लाभर् िोप लर्ाउन ेडाटालाई प्रयोर् र्दाछ। 

 

मुख्य अद्यावधधकहरूमा निम्न समावेश छि:् 

 

 

  



 

 

मे 14 - जमघट गि ेअद्यावधधक – व्यभिले िोप लर्ाएको छ र्ा छैन िनी भनधाारण र्नाको लाभर् कायाक्रमसँर् तररका छैन िन,े 

क्षमता सीभमतको लाभर् सबजैनाले िोप लर्ाएका छैन िनी र्हण र्नुाहोस्। कायाक्रमहरू तथा जमघटहरूले भर्श्वव्यापी 

मार्ाभनदरे्न लाई (अङ्ग्रेजीमा) पालना र्नुापछा, जसमा शाररिेररक खाली ठाउँ र मास्कको आवश्यकताहरू पर्दछि्। 

• घरभित्रको जमघट सीममत: धेरैमा 300 िोप नलर्ाएका माभनसहरूमा एउटा िोप नलर्ाएको व्यभि प्रभत 50 र्सवायर 

ढफट (जसमध्य ेजुन कम हुन्द्छ) साथसाथ ैभर्श्वव्यापी मार्ादर्ान र िाली ठाउँले अनुमभत ढदएसभम िोप लर्ाएका 

माभनसहरूको कुनै पभन संख्या। 

• घरबाहहरको जमघट सीममत: िोप नलर्ाएका 900 मभनसहरूसभम, साथसाथै भर्श्वव्यापी मार्ादर्ानसभबन्द्धी िाली 

ठाउँले अनमुभत ढदएसभम िोप लर्ाइएका व्यभिहरूको कुनै पभन संख्या। 

 

यात्राका प्रतिबन्धहरू बढाइयो – भर्मन्ट फर म् िँदा्ो यात्रा्ो लागि क्वारेन्टाइन र परीक्षण लार्ो सर्यसम्र् आवश्य् पर्म। 

यद्यगप, क्वारेन्टाइन र परीक्षण्ा ्ेही प्रगिबन्धहरू अझैपगन अन्िरामगिय यात्रार्ा लािू हुन सक्र्न्। र्ािमगनदशेन राज्य अनुसार 

फर् पनम सक्र्, त्यसैल ेभ्रर्ण्ो योजनासचूी बनाउनुअगि आफ्नो िन्िव्य्ो यात्रा र्ािमगनदशेन जािँच िनुमहोस्। 

 

यात्राका प्रतिबन्धहरू बढाइयो – भर्मन्ट फर म् िँदा्ो यात्रा्ो लागि क्वारेन्टाइन र परीक्षण लार्ो सर्यसम्र् आवश्य् पर्म। 

यद्यगप, क्वारेन्टाइन र परीक्षण्ा ्ेही प्रगिबन्धहरू अझैपगन अन्िरामगिय यात्रार्ा लािू हुन सक्र्न्। र्ािमगनदशेन राज्य अनुसार 

फर् पनम सक्र्, त्यसैल ेभ्रर्ण्ो योजनासचूी बनाउनुअगि आफ्नो िन्िव्य्ो यात्रा र्ािमगनदशेन जािँच िनुमहोस्। 

 
जुलाई 4 – सबै प्रनतबन्धहरू हटाइयो 

• जमघट तथा कायाक्रमहरू – कुनै पभन क्षमता प्रभतबन्द्धहरू, बाभहरी कायाक्रमहरूलाई प्रोत्साहन र्ररएको छैन 

• मार्सक र िौभतक दरुी कायम राख्न ेआर्श्यकताहरू – आर्श्यक पदनै तर उच्च रूपमा प्रोत्साभहत र्ररन्द्छ 

• व्यार्साभयक सञ्चालनहरू - भर्श्वव्यापी मार्ाभनदरे्न (अङ्ग्रेजीमा) सब ैक्षेत्रहरूको लाभर् प्रोत्साभहत र्ररन्द्छ 

 

  

  

https://accd.vermont.gov/covid-19/vermont-forward/business-operations#universal-guidance
https://accd.vermont.gov/covid-19/vermont-forward/business-operations#universal-guidance
https://accd.vermont.gov/covid-19/vermont-forward/business-operations#universal-guidance


 

कोभिड-19 माभमलाको भर्सथभत 
 

 

सहरले समुदायमा कोभिड-19 को उपभर्सथभतलाई भनरीक्षण र्ना जारी राख्छ। हालैका ररपोटदहरूले अनप्रलको अन्न्तमसम्म हाम्रो 

क्षेत्रमा घट्र्ो किे सहरू र्िेखाएको छ।  

• सात ढदनको औषत (अभप्रलको अन्द्त्यसभम) - 21.6 ररपोटा र्ररएका केसहरू  

• कोभिड-19 को लाभर् सबैिन्द्दा ठूलो समूह परीक्षण पोभजरटि (भर्र्तको 4 हप्ता) – 20-29 उमेरको  

• हालको डाटाले 61% िन्र्ा बढी िमदन्टको सामुर्ानयक सर्स्यहरूले कम्म्तमा पनि एउटा खोप प्राप्त गरिेका छि् ििी 

र्िेखाउँछ। 

• धेरैजसो र्ृि समुदायका सदर्सहरूल ेिोपहरूको फाइदा भलइरहकेो हुनाले उहाँहरूसँर् सभबभन्द्धत कोभिड-19 केसहरू 

न्द्यून िइरहकेा छन्। यी िम्बरहरूले राम्रो प्रगनत र्िेखाएको हँर्ा, हामीलाई यो समयमा सावधाि रहि अझै पनि जारी राख्न 

आवश्यक पछद।  

 

तपाईं निम्न कुरा गिद सकु्नहन्छ: कृपया मार्सक लर्ाउन जारी राख्नुहोस,् आफ्नो घरायसीिन्द्दा बाभहरका माभनससँर् जभमा हुन े

राज्यको मार्ादर्ान पालना र्नुाहोस् र प्रत्येक ढदन भबहानको 10:00 बजेदभेि साँझको 6:00 बजसेभम Burlington मा 405 

Pine Street मा उपल्बध हुन ेभन:र्ुल्क परीक्षण (जुन पभहले तपाईंको नाकभित्रसभम र्एको परीक्षण निएर तपाईंको नाकको 

सरल, र्सर्यम्-प्रबन्द्ध र्ररएको र्सर्ाब हो) र्ने भर्चार र्नुाहोस्। िोप प्राप्त र्ने कुराले पभन सामुदाय भित्र िाइरसको संक्रमणलाइ 

उत्कृष्ट रूपमा घटाउन सक्छ।   

 

  



 

 

प्रारगम्भ् अध्ययन अवसर 

 
 

बाल स्याहारको लानग िक्तािी मद्दतको आवश्यक पछद? तपाईंको बच्चा पहहलो चरणहरूको छात्रवृधि कायदक्रमको लानग योग्य हि 

सकु्नहन्छ।  

 

योग्य पररर्ारहरूले योग्य कायाक्रमहरूमा पूणाकालीन बाल र्सयाहारको लाभर् भर्क्षण लार्तहरूका साथ मद्दत र्नाको लाभर् 

Burlington सहरमाफा त पहहलो चरणहरूको छात्रवृधि प्राप्त र्नुाहुनेछ। लार्ू र्नाको लाभर्, पररर्ारहरू Burlington को 

बाभसन्द्दाहरू हुन, तलको आभदानी मार्ादर्ानहरूलाई पूरा र्ना र 8 हप्ता दभेि 2 ½ सभम उमेरको बच्चा आर्श्यक हुन्द्छ। थप 

भर्र्रणहरूका लाभर् भलङ्ग्क प्रयोर् र्नुाहोस!् 

 

पाररर्ाररक घरायसी आभदानी 80% क्षेत्र मध्यक आभदानी (AMI) िन्द्दा कम र्ा त्यसमा हुनुपदाछ।  

 

पररर्ारको 

आकार 

2 व्यभि 3 व्यभि 4 व्यभि 5 व्यभि 6 व्यभि 7 व्यभि 8 व्यभि 

र्ार्षाक 

आभदानीमा 

र्ा सोिन्द्दा 

कम 

$61,400 $69,050 $76,700 $82,850 $89,900 $95,150 $101,250 

 

आवेर्ि कसरी हर्िे:  

आर्ेदनहरूलाई 2020–2021 छात्रर्ृभि आर्ेदन अर्भधको लाभर् र्सर्ीकार र्ररएको छ। आर्ेदन ढदनको लाभर्, Paula Bonnie 

लाई paula@letsgrowkids.org मा इमेल र्ा 802-398-5464 मा कल र्नुाहोस्। तपाईंले सहायताको लाभर् RRC कल 

सेन्द्टरलाई 802-755-7239 मा पभन सभपका  र्ना सकु्नहुन्द्छ। फोन अनुर्ादक सेर्ाहरू उपलब्ध छन्।  

 

www.burlingtonvt.gov/it/earlylearning मा थप अध्ययन र्नुाहोस्।  

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


 

िमान्द्ट आपतकालीन िाडा सहायता कायाक्रम 

 

िमान्द्ट आपतकालीन िाडा सहायता कायाक्रम कोभिड-19 महामारीसँग सम्बम्न्धत आर्थदक चुिौतीहरूसँग सम्झौता गरररहिेका 

िाडावालहरूलाई मद्दत र्नाका लाभर् भसजाना र्ररएको हो। योग्यता प्राप्त घरायसीहरूको लाभर्, कायाक्रमले िमान्द्ट 

भनर्ासीहरूलाई भनष्कासन र उपयोभर्ता सेर्ाको क्षभत हुनबाट बचाउन मद्दत र्नाका लाभर् िाडा र उपयोभर्ता सहायता प्रदान 

र्छा। 

कायाक्रमले घरपररर्ारहरूलाई हालको र नवगतको नतिुदपि ेिाडा रकम, हालको र नवगतको नतिुदपि ेउपयोनगता र घरको उजाद 

लागत र आवाससँर् सभबभन्द्धत अन्द्य िचाहरूमा मद्दत र्दाछ। उपिोर्ीता सहायतामा भर्द्यतु, ग्यासँ, पानी, िल, फोहोर फाल्न ेर 

उजाा मुल्यहरू, जर्सतै इन्द्धन तेल समार्ेर् हुन सक्छन्। आर्ेदनहरू िाडामा भलनेहरू र सभपिीको माभलक दबुलैे िना आर्श्यक छ 

र प्रत्यक्ष िुिाभनहरू माभलकको लाभर् बनाइएको हुनेछ।   

र्ेबसाइट: https://erap.vsha.org/ (अरंेजीमा) 

आवेर्ि सहायता तथा िाषा सहायताको लानग, निम्नमा सम्पकद  गिुदहोस्:  

AALV – िमान्द्टमा बसोबास र्ने अढिकन संघ 

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

(802) 985-3106 

https://erap.vsha.org/
http://www.aalv-vt.org/
tel:(802)%20985-3106


 

  

CVOEO – नयाँ अमेररकी पररयोजनाको लाभर् भर्िीय सर्भिकरण 

https://www.cvoeo.org/ 

(802) 860-1417 x117 

  

USCRI िमान्द्ट– यु.एस. र्रणाथी र आप्रर्ासन सभमभत 

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

(802) 655-1963 

 

अर्ाभड बढिरहकेो छ, र्ृभि िइरहकेो छ  
 

वपररवतदिको लानग तयार हिुहन्छ? 
स्वास््य सेवामा ियाँ कररयर सुरु गिुदहोस् र अगानड बढ्िहुोस्! 

 

इजाजतपत्र प्राप्त िर्सदङ सहायक (LNA) को रूपमा बढी ज्यालाहरू कमाउिुहोस्। 

यो LNA ताभलम कायदक्रमले निम्न सहिागीहरू उपलब्ध गराउिेछ: 

 

• 10 हप्ताको पाठ्यक्रम अनलाइन र व्यभिर्त रूपमा डेभलिर र्ररयो 

• पाठ्यक्रमलाई पूरा र्ररसकेपभछ, 32 घण्टाको िुिान र्ररएको अभ्यासात्मक 

ताभलम 

• रेड क्रस LNA इजाजतपत्र परीक्षाको लाभर् पूणा तयारी 

• पेर्ार्त भर्कास  

• अर्ाभड बढिरहकेो छ, र्ृभि िइरहकेो छ िनेको UVMMC, Ethan Allen 

भनर्ास र क्याथ्रेडल र्सवायरसँर् साझेदारी र्रररहनु हो। 

• सब ैयोग्य आर्ेदकहरूका लाभर् भन र्ुल्क छ। 

 

ताभलकाबद्ध: 

पाठ्यक्रम सभबन्द्धी काया तीन रातको, साझँ 6:00-9:00 हुन्द्छ।  

 

आवेर्ि हर्िको लानग: 

https://www.cvoeo.org/
tel:(802)%20860-1417
https://refugees.org/uscri-vermont/
tel:(802)%20655-1963


 

www.burlingtonvt.gov/covid-19/LNA मा जानुहोस्  

प्रश्नहरूका लाभर्, CEDOLNA@burlingtonvt.gov मा इमेल र्नुाहोस्।  

आर्ेदनहरूलाई म े10 को सरुुर्ातको रोभलङ आधारमा समीक्षा र्ररएको हुनेछ। 

 

कोभिड-19 को जानकारी 
 

िमान्द्ट र्सर्ार्स्य भर्िार्सँर् कोभिड-19 र्सर्ार्स्य जानकारी िएका व्यभिर्त िाषाका पृष्ठहरू छन्:  

 

नेपाली: https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Nepali  

 

प्रश्नहरू? सहायता आर्श्यक छ? 
 

Burlington को कोभिड-19 स्रोत तथा पिुस्थादपिा किे न्र (RRC) यहाँ मद्दतको लाभर् छ, हामीलाई 802-755-7239 र्ा 

recovery@burlingtonvt.gov मा सभपका  र्नुाहोस् र आफ्नो नाम, प्राथभमकताको िाषा र सभपका  जानकारीसँर् सन्द्दरे् 

छोड्नुहोस् र हामीले तपाईंलाई सभिर् िएसभम भछटो सहायता र्नेछौं। हाम्रो कल सेन्द्टरमा फोन अनुर्ादन सेर्ाहरू उपलब्ध 

छन्। हाम्रो सञ्चालन समय सोमबारदभेि र्ुक्रबार, भबहान 8:00 बजेदभेि ढदउँसोको 4:30 बजेसभम हो।   

 

अनुर्ादनहरू फेला पानुाहोस्ः 
िमान्द्ट र्सर्ार्स्य भर्िार् 

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

Burlington सहर 

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

िमान्द्ट बहुिाषीय कायाबलः 

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

 

मार्ाभनदेर्नहरू राभिय र राज्य र्सतरमा पररर्तान र्ररएको हुनाले यो कार्जातमा रहकेो जानकारी पररर्तानसँर् सभबभन्द्धत छ   

http://www.burlingtonvt.gov/covid-19/LNA
mailto:CEDOLNA@burlingtonvt.gov
https://www.healthvermont.gov/covid-19/resources/multilingual-resources#Nepali
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

