
  Burmese 

 

မိသ ားစုမ  ားအတကွ ်

န ွေရာသ ီနရာက်ရ ှိလာပ ီ ဖြစ်သည။် ဗ ားမမ င ပ်ြညန်ယ ်မ ရွ သ ီအစအီစဉ်မ  ားတငွ ်

မိသ ားစုတိငုာ်းအတကွ ်တစခ်ုခု ရ ိြါသည။်  

ကျွ ််ု ်တှိ်ု ို့၏ ကနလေးမ ာေး  ငို့ ်ဆယ်နက ာ်သက်မ ာေးသည ်ကမ္ာို့က ်န ေးကာလအတွေငေ်း မှိမှိတှိ်ု ို့၏ 

အှိမ်မ ာေး  ငို့ ်ရ ်ရွောနေသအတွေငေ်းရ ှိ အရွေယ်နရာက်ပ ီေးသမူ ာေးအာေး ဂရ်ုစှိ်ုက်ရငေ်း လမ်ေးညွှနခ် က်မ ာေးအာေး 

လှိ်ုက်နာကာ ထေူးဖခာေးနသာ အလ်ု ်ကှိ်ု လ်ု ်နဆာငခ် ို့ကကပ ီေး ဖြစ်သည။်  သတူှိ်ု ို့သည ်ကာလအနတာ်ကကာ 

မနသခ ာမနရရာမှု  ငို့ ်ထ ်ကာထ ်ကာ နဖ ာငေ်းလ မှုတှိ်ု ို့ကှိ်ု ရငဆ်ှိ်ုငခ် ို့ရပ ီေးဖြစ်သညို့အ်တွေက် ၎ငေ်းတှိ်ု ို့၏ 

အလှိ်ုက်အထှိ်ုက်နနထှိ်ုင ်ှိ်ုငစ်ွေမ်ေးကှိ်ု တှိ်ုေးလာနစခ ို့သလှိ်ု နနရာသစ်သှိ်ု ို့ နဖ ာငေ်းနရွှွှေ့ရန ်တစ်ခါတစရ်ံ 

ခ ီတံ်ုခ တံ်ု ဖြစ်မှုလညေ်း တှိ်ုေးလာခ ို့ ါသည။် 

ကျွ ််ု ်တှိ်ု ို့သည ်ကနလေးမ ာေး  ငို့ ်ဆယ်နက ာ်သက်မ ာေးအတွေက် အ ်ု ညာမ ာေး၊ စက်မှု ညာမ ာေး  ငို့ ်

စှိ်ုက်  ှိ ေးနရေးမ ာေးမ စ၍ အသငေ်းလှိ်ုက်  နရာဂ က်မ ာေး၊ လှု ်ရ ာေးကစာေးရနသာ ကစာေးနညေ်းမ ာေး  ငို့ ်ဖ င ် 

စူေးစမ်ေးနလို့လာဖခငေ်းမ ာေးအထှိ စှိတ်လှု ်ရ ာေးြွေယ်မ ာေး  ငို့ ်ဖ ညို့ ် က်နနနသာအရာမ ာေးကှိ်ု န ေးကငေ်းစွော 

နဆာငရ်ွေက် ှိ်ုငန်စမညို့ ်ကမ္ာို့က ်န ေး၏ နနာကတ်စ်ဆငို့သ်ှိ်ု ို့ တက်လ မ်ေးရန ်စှိတ်လှု ်ရ ာေးနနကက ါသည။် 

ယခ်ုအခ ှိနအ်ခါတွေင ်အရငက်ထက် ှိ်ု၍ န ွေရာသအီစအီစဉ်မ ာေး၌ ကနလေးမ ာေးအာေး 

အမ တ်တရအသစ်မ ာေး ြနတ်ီေး ှိ်ုငန်စမညို့၊် ဤက ်ဆှိ်ုေးကကီေးထ မ  သနမ်ာပ ီေး ေဏခ်ံ ှိ်ုငစ်ွော  ငို့ ်

နမ ာ်လငို့ခ် က်ကကီေးစွော ရ်ုနေ်းထွေက် ှိ်ုငန်စမညို့ ်အံို့မခနေ်းအခွေငို့အ်လမ်ေးမ ာေး  ါဝငသ်ည။် 

ဗ ားမမ င ပ်ြညန်ယတ်စဝ် မ်ား မ ရွ သအီစအီစဉ်မ  ားတငွ ်မအ ကြ်ါတို  ကိ ုစစီဉ်မြားထ ားြါသည-် 



  Burmese 

• ဂရ်ုစှိ်ုက်သညို့ ်နလို့က ငို့န် ေးထာေးနသာ ဝနထ်မ်ေး 

• အသက်အရွေယ်မနရွေေး ကနလေးမ ာေးအာေးလံ်ုေးအတွေက ်န  ာ်ရွှငြ်ွေယ် လှု ်ရ ာေးမှုမ ာေး 

• သငူယ်ခ ငေ်းမ ာေး  ငို့ ်ဖ နလ်ညဆ်က်သွေယ်ရန ် ငို့ ်သငူယ်ခ ငေ်းသစ်မ ာေး ြွေ ွှေ့ရန ်ကနလေးမ ာေးအတွေက် 

အခွေငို့အ်လမ်ေးမ ာေး 

• ဖ င ်ကမ္ာအာေး စူေးစမ်ေးနလို့လာဖခငေ်း၊ လွေတ်လွေတ်လ ်လ ် ကစာေးဖခငေ်း  ငို့ ်ြနတ်ီေး ှိ်ုငစ်ွေမ်ေးဖြငို့ ်

ကစာေးရနသာ ဂှိမ်ေးမ ာေးအတွေက် အခ ှိနန် ေးဖခငေ်း 

အစီအစဉ်မ ာေးသည ်နရာဂါကာကွေယ်ထှိနေ်းခ   ်နရေးစငတ်ာမ ာေး (Centers for Disease Control and 

Prevention)၊ အနမရှိကန ်ကနလေးနဆေး ညာတကက သှိ်ုလ် (American Academy of Pediatrics)   ငို့ ်

ဗာေးနမာငို့ဖ် ညန်ယ ်က နေ်းမာနရေးဌာန (Vermont Department of Health) က သတ်မ တ်ထာေးနသာ 

COVID-19 န ေးကငေ်းနရေးလမ်ေးညွှနခ် က်ကှိ်ု လှိ်ုက်နာကကသည။် 

မ ရွ သ ီအစအီစဉ်လမ်ားညွှန်- 

သငို့အ်နေီးတဝှိ်ုက်ရ ှိ န ွေရာသ ီအစီအစဉ်မ ာေးကှိ်ု စစ်နဆေးရန ်ဤလင ခ််ကိ ု  ြ်ိြါ-  

https://www.vermontafterschool.org/summermap/ 

သငလ်ှိ်ုအ ်သညက်ှိ်ု ရ ာမနတွေွှေ့လ င ်ကျွ ််ု ်တှိ်ု ို့ကှိ်ု နဖ ာ ါ၊ သှိ်ု ို့မ သာ လှိ်ုအ ်သညက်ှိ်ု ကျွ ််ု ်တှိ်ု ို့က 

ဖြညို့ဆ်ညေ်းန ေး ှိ်ုင ်ါမည။်  

သင က်မလားကိ ုဘယလ်ိစုက ားမပြ ရမလ ဲ င  ်အစအီစဉ်- 

အရင ် စ်မ ာေးထက ် ှိ်ု၍ ယခ်ု  စတ်ွေင ်ကနလေးမ ာေးသည ်န  ာရ်ွှငြ်ွေယ် လှု ်ရ ာေးမှုမ ာေး  ငို့ ်ဖ ညို့န်နနသာ 

န ေးကငေ်းပ ီေး  ံို့ ှိ်ုေးမှုရရ ှိသညို့ ်န ွေရာသကီှိ်ု လှိ်ုအ ်သည။် လန ါငေ်းမ ာေးစွောကကာနအာင ်အငတ်ာနက်ဖြငို့ ်

အှိမ်မ  နက ာငေ်းတက်ခ ို့ရပ ီေး  တ်ဝနေ်းက င ် ငို့ ်သေီးသန ို့ခ်ွေ နနပ ီေးသညို့န်နာက် ဤန ွေရာသသီည ်

အသက်အရွေယ်မနရွေေး ကနလေးမ ာေးအာေးလံ်ုေးအတွေက ်အနဖ ာငေ်းအလ ဖြစ်နစ ှိ်ုငစ်ွေမ်ေး ရ ှိရမည။် 

နအာက် ါတှိ်ု ို့သည ်လူကှိ်ုယ်တှိ်ုင ် ါဝငရ်နသာ န ွေရာသ ီအစီအစဉ်မ ာေးအဖြစ် အသွေငက်ူေးနဖ ာငေ်းရာတွေင ်

လူငယ်မ ာေးအာေး ကူည ီှိ်ုငမ်ညို့ ်နညေ်းလမ်ေးအခ ှိ ွှေ့ ဖြစ်သည။် 

ဤစတိက် ားစတိသ်န်ားမ  ားအ ား အမက ငအ်ထညမ်  ်ပြီား ဤလှုြ်ရ  ားမှုမ  ားအ ား လြ်ုမ  ငခ် ိန်တငွ ်

မိဘ/မစ င မ်ရ  ကသ် အမနပ င  ်ဘ ကိ ုမမ  ်လင ထ် ား ိငုသ်လ။ဲ 

https://www.vermontafterschool.org/summermap/
https://www.cognitoforms.com/VermontAfterschool/SummerSearchFeedbackForm


  Burmese 

• ကနလေးမ ာေးသည ်ကကှိ တငမ်စီစဉ်ဖခငေ်း၊ အစီအစဉ်မ ာေးကှိ်ု မနမ ာ်လငို့ဖ်ခငေ်း သှိ်ု ို့မဟ်ုတ် 

အန ါငေ်းအသငေ်းမ ာေး  ငို့ ်အဖ ငမ်ထွေက်ဖခငေ်းဖြငို့ ်ဤအနဖခအနနမ ာေးကှိ်ု ဉာဏရ် ှိစွော 

ရငဆ်ှိ်ုငန်ဖြရ ငေ်းခ ို့ကကသည။်  ထှိ်ု ို့နကကာငို့ ်သတူှိ်ု ို့သည ်မကကာမီလာမညို့ ်

အနာဂတ်အနကကာငေ်းကှိ်ုသာ နတွေေးလှိ်ုကကသည။် 

• ကနလေးမ ာေးသည ်သတူှိ်ု ို့  ာလ်ု ်ခ ငသ်ညက်ှိ်ု စှိတ်  စ်ခွေဖြစ်နန ှိ်ုငသ်ည ်သှိ်ု ို့မဟ်ုတ် အမ န ်င ်

မနသခ ာဖြစ်နန ှိ်ုငသ်ည။် 

• အှိမ်တွေင ်နနဖခငေ်း  ငို့ ်သတူှိ်ု ို့၏ လက်ရ ှိ အ နေ်းနဖြနညေ်းလမ်ေးမ ာေးဖြငို့ ်သက်နသာငို့သ်က်သာ 

နနဖခငေ်းသည ်အန ါငေ်းအသငေ်းမ ာေးဖြငို့ ်နလ ာက်လညဖ်ခငေ်း  ငို့ ်

လူ ို့အြွေ ွှေ့အစညေ်းလှု ်ရ ာေးမှုမ ာေးထက်  ှိ်ု၍ ဆွေ နဆာငမ်ှုရ ှိသညဟ််ု ထငန်န ှိ်ုငသ်ည။် 

• မှိ မ ာေး/နစာငို့န်ရ ာက်သမူ ာေးက အစီအစဉ်ဆွေ ဖခငေ်းကှိ်ု တစှိ်ုက်မတ်မတ ်လ်ု ်နနသညို့အ်ခါ 

ကနလေးမ ာေးသည ်စှိတ်တှိ်ုလာ ှိ်ုငသ်ည ်သှိ်ု ို့မဟ်ုတ် သညေ်းမခံ ှိ်ုင ်ဖြစလ်ာ ှိ်ုငသ်ည။် 

ဤတ ု  ပြန်ခ ကမ်  ားကိ ုရင ်ိငုရ်လ င ်မိဘမ  ား/မစ င မ်ရ  ကသ် မ  ားက ဘ လြ်ုသင သ်လ။ဲ 

• ဤခံစာေးခ က်မ ာေး၊ အနတွေေးမ ာေး  ငို့ ်နဆာငရ်ွေက်ခ က်မ ာေးသည ်ယခင ် စ်၏ စှိတြ်ှိစီေးမှု  ငို့ ်

အခက်အခ မ ာေးအန ေါ် ခ ငို့ခ် ှိန၊် ြနတ်ီေးတံ်ု ို့ဖ နခ် က်မ ာေးသာ ဖြစ်နကကာငေ်း 

သင၏်ကနလေး/ဆယ်နက ာ်သက်အာေး အသှိန ေး ါ။  ဥ မာ “မငေ်း ေလီှိ်ုခံစာေးနနရတာကှိ်ု 

ငါလံ်ုေးဝနာေးလညတ်ယ်။  မငေ်းက ‘ ာမ  မလ်ု ်ဖြစ်တာ’ န ို့ နနသာေးက နနပ ီ။ ခ်ု ငါက မငေ်းကှိ်ု 

တစ်ခ်ုခ်ုလ်ု ်ြှိ်ု ို့ တွေနေ်းအာေးန ေးနနတာ။” 

• က နေ်းမာနရေးလှု ်ရ ာေးမှုအတွေက် ရ ငေ်းလငေ်းနသာ နမ ာမ် နေ်းခ က်တစ်ခ်ု ထာေးပ ီေး 

ထှိ်ုနမ ာ်မ နေ်းခ က်အတွေငေ်း နရွေေးခ ယ်မှုမ ာေးန ေးဖခငေ်းက အကူအညဖီြစ်နစသည။်  ဥ မာ  “ငါ 

မငေ်းကှိ်ု ေါနတွေထ က တစ်ခ်ုကှိ်ု နရွေေးနစခ ငတ်ယ်။  မငေ်း  ယ်တစ်ခ်ုကှိ်ု စှိတ်အဝငစ်ာေးဆံ်ုေးလ ။” 

• ဤသညမ် ာ “အဖ  သန ာနဆာငန်သာ စှိတ်ြှိစီေးမှု” ဖြစ်ပ ီေး မှိ မ ာေးအနနဖြငို့ ်ထှိ်ုစှိတ်ြှိစီေးမှုကှိ်ု 

ြယ်ရ ာေးဖခငေ်း မလ်ု ်နဆာငသ်ငို့န်ကကာငေ်း သငို့က်ှိ်ုယ်သင ်သတှိန ေးရမည။်  ကျွ ််ု ်တှိ်ု ို့သည ်

စှိတ်ြှိစီေးမှုကှိ်ု ရငဆ်ှိ်ုင၊် ကှိ်ုငတ်ွေယ်နဖြရ ငေ်းနညေ်းမ ာေးကှိ်ု သငက်ကာေးန ေးမ သာ ကနလေးမ ာေးက 

ြှိအာေးေဏခ်ံ ှိ်ုငလ်ာပ ီေး သတူှိ်ု ို့လ်ု ်နဆာင ်ှိ်ုငန်ကကာငေ်းကှိ်ု ကျွ ််ု ်တှိ်ု ို့ ယံ်ုကကညန်ကကာငေ်း 

ခံစာေးရလှိမို့်မည။် 

 



  Burmese 

ကျွ ်ြ်ုကမလားက လကမ်ခ လ င ်စခန်ား/လှုြ်ရ  ားမှုအတကွ ်အ ငသ်င ပ် စရ်န် ဘယလ်ိလုြ်ုရမလ။ဲ 

• တကယို့်လကရ် ှိနနရာသှိ်ု ို့ ကကှိ တငသ်ွောေးနရာက် ါ။  

• သငို့က်နလေး နမေးလှိ်ုသညမ် ာေး/စှိ်ုေးရှိမ်နနသညို့က်ှိစစမ ာေးကှိ်ု စာရငေ်းဖ  စ်ုပ ီေး အခ ကအ်လက်မ ာေးကှိ်ု 

 ှိ်ုမှိ်ုရရ ှိရန ်ြ်ုနေ်းနခေါ် ါ။ 

• လူမ ာေးနသာ နနရာမ ာေးဖြငို့ ်နနသာေးတက ရ ှိနစရန ်လူ ို့အြွေ ွှေ့အစညေ်းထ သှိ်ု ို့ 

န ေးကငေ်းနသာနညေ်းလမ်ေးမ ာေးဖြငို့ ်နခတတ ထွေက်ဖခငေ်းကှိ်ု  ှိ်ုလ်ု ်သငို့သ်ည။် 

• လှိ်ုသညထ်က် ှိ်ု၍ ကကှိ တငဖ် ငဆ်င ်ါ- ယူသွောေးရမညို့အ်ရာကှိ်ု စာရငေ်းဖ  ပ ီေး ကကှိ တင၍် 

စီစဉ်ထာေး ါ။  

•  ှိ်ု၍ အခ ှိနတ်ှိ်ုနသာ သှိ်ု ို့မဟ်ုတ်  ှိ်ု၍ ဖြညေ်းဖြညေ်းခ ငေ်း စတငမ်ှုမ ှိ ေးကှိ်ု ဖ  လ်ု ်သငို့သ်ည ်

(ဆှိ်ုလှိ်ုသညမ် ာ တစ် တ်တညေ်း င ်ဖြစ်သညို့တ်ှိ်ုင ် ထမနန ို့တွေင ်ခဏတာ အလ်ု ်လ်ု ်ပ ီေး 

နနာက်ရက်မ ာေးတွေင ်ဖြညေ်းဖြညေ်းခ ငေ်း အာေးထညို့လ််ု ်နစ ါ)။ 

• ဦေးတညခ် က ် ငို့ ်ဦေးစာေးန ေးကှိစစကှိ်ု ကွေ ဖ ာေး ါနစ။ ဤသညမ် ာ လူမှုနရေးအနတွေွှေ့အကကံ မ ာေးကှိ်ု 

အမ နတ်ကယ်အနတွေွှေ့အကကံ အနနဖြငို့ ်နနသာေးက လာဖခငေ်း ဖြစ်သည။် 

• စှိတ်ပငှိမ်ပငှိမ်ထာေး ါ။ အရွေယ်နရာက်သမူ ာေးက အလ ငစ်လှိ်ုဖြစ်၍ အနရေးတကကီေးလ်ု ်ပ ီေး 

တငေ်းက  ်လာလ င ်ကနလေး၏ခံ ှိ်ုငရ်ညက်ှိ်ု ဆှိ်ုေးရွောေးလာနစလှိမို့်မည။်  

• အဖ ငထ်ွေက်ပ ီေး အဖခာေးကှိစစမ ာေးကှိ်ု စမ်ေးလ်ု ်ကကညို့ရ်န ်အာေးန ေးပ ီေး ထှိ်ုအတွေက် ဆ်ုခ  ါ။ ကျွ ််ု ်တှိ်ု ို့ 

စှိတ်ြှိစီေးလာနသာအခါ ဖ င ်စှိတ်လှုံွှေ့နဆာ်မှုမ ာေးကှိ်ု လှိ်ုအ ်လာသည။် 

• သင၏် စှိ်ုေးရှိမ်မှုမ ာေးကှိ်ု နဖ ာဖ ရန ် ငို့ ်အစီအစဉ်တစ်ခ်ု ဆွေ ရန ်အစီအစဉ်ဝနထ်မ်ေးကှိ်ု ြ်ုနေ်းနခေါ်၍ 

နဖ ာဖ  ှိ်ုငသ်ည။် န ေးကငေ်းနရေးနဆာငရ်ွေ က်မှုမ ာေး  ငို့ ်တ်သက်ပ ီေး  ှိ်ုမှိ်ုစှိတ်ခ ရနစရန ်

နတာငေ်းခံ ါ (အစီအစဉ်မ  ဓာတ် ံ်ုမ ာေး  ငို့ ်ဗီေယီှိ်ုမ ာေးသည ်အလွေနအ်ကအူညဖီြစ် ှိ်ုငသ်ည်)။ 

သင်ို့ကနလေး သှိ်ု ို့မဟ်ုတ ်ဆယ်နက ာ်သကက် သွောေးမည၊် မသွောေးမည ်မနသခ ာသညို့တ်ှိ်ုင ်အစီအစဉ်တွေင ်

စာရငေ်းန ေးသွေငေ်း ှိ်ုငသ်ည။် သင်ို့ကနလေး သှိ်ု ို့မဟ်ုတ ်ဆယ်နက ာ်သက်သည ်အ ှိ်ု ံို့ ှိ်ုေးမှုကှိ်ု လှိ်ုအ ်သညဟ််ု 

ထငလ် င ်သငို့က်နလေး လှိ်ုအ ် ှိ်ုငသ်ညို့အ်ရာ  ငို့ ်ရရ ှိ ှိ်ုငသ်ညို့ ်နရွေေးခ ယ်စရာမ ာေးအနကကာငေ်းကှိ်ု 

အစီအစဉ်ဝနထ်မ်ေး  ငို့ ်နဖ ာဆှိ်ုနမေးဖမနေ်း ှိ်ုငသ်ည။်  ထမရက်အနညေ်းငယ်အတွေငေ်း သငို့က်နလေး 

အခက်အခ မရ ှိနစရနအ်တွေက် အလွေယ်တကူနဖ ာငေ်းလ  ှိ်ုငဖ်ခငေ်း ရ ှိ၊ မရ ှိ သှိရန ်အစီအစဉ်၏ 

 ယ်ြ က်ဖခငေ်းမူဝါေအနကကာငေ်းကှိ်ုလညေ်း နမေး ှိ်ုငသ်ည။် လူမှုနရေးလှု ်ရ ာေးမှုမ ာေး  ငို့ ်



  Burmese 

လူ ို့အြွေ ွှေ့အစညေ်းအနဖခဖ   နဆာငရ်ွေက်ခ က်မ ာေးတွေင ်ဖြညေ်းဖြညေ်းခ ငေ်း  ါဝင ်နဆာငရ်ွေက်နစပ ီေး သင ်

လှိ်ုအ ်ခ ှိနတ်ွေင ်အကအူညနီတာငေ်း ှိ်ုငသ်ည။် 

မိသ ားစုမ  ားအတကွ ်အ ကအ်သယွမ်  ား  င  ်ရငာ်းပမစ်မ  ား 

လန ါငေ်းမ ာေးစွော ကကာနအာင ်သေီးဖခာေးခွေ ၍နနရဖခငေ်း၊ သငတ်နေ်းမ ာေး  ှိတ်ထာေးဖခငေ်းတှိ်ု ို့နကကာငို့ ်

ကနလေးအမ ာေးစ်ုသည ်စှိတြ်ှိစီေးမှု၊ စှိ်ုေးရှိမ် ူ နမ်ှု  ငို့ ်လမူှုနရေးအရ သေီးသန ို့ဖ်ြစ်နနဖခငေ်းတှိ်ု ို့ကှိ်ု 

ကကံ နတွေွှေ့ ခ ို့ရသညက်ှိ်ု နဖ ာစရာ င ်မလှိ်ု ါ။ န  ာရ်ွှငြ်ွေယ်နကာငေ်းပ ီေး နဖ ာငေ်းလွေယ်ဖ ငလ်ွေယ်ရ ှိနသာ 

န ွေရာသအီစီအစဉ်မ ာေးအတွေက် ကူညနီ ေးရံ်ုသာမက မှိသာေးစ်ုမ ာေးအာေး ဤက ်ဆှိ်ုေးမ  သနမ်ာပ ီေး 

ေဏခ်ံ ှိ်ုငစ်ွော  ငို့ ်နမ ာလ်ငို့ခ် က်ကကီေးစွော ရ်ုနေ်းထွေက် ှိ်ုငရ်န ်ကူည ီှိ်ုငန်သာ ကျွမ်ေးက ငအ်ဖမငမ် ာေး  ငို့ ်

အကကံဖ  ခ က်မ ာေး န ေး ှိ်ုငသ်ညို့ ်ရငေ်းဖမစ်မ ာေးကှိ်ု မ နဝလှိ်ု၍လညေ်း ကျွ ််ု ်တှိ်ု ို့က ဤနနရာသှိ်ု ို့ 

နရာက်ရ ှိနနဖခငေ်း ဖြစ်သည။် 

• ဗာေးနမာငို့ဖ် ညန်ယ် စှိတက် နေ်းမာနရေးဌာန (Vermont Department of Mental Health)- 

မှိသာေးစ်ုမ ာေး  ငို့ ်တစ်ဦေးခ ငေ်းအတွေက် COVID ရငေ်းဖမစ်မ ာေး 

• CDC- COVID-19 မှိ   ငို့ဆ်ှိ်ုငန်သာ ရငေ်းဖမစ်လက်စွေ  

• အမ ှိ ေးသာေး နက ာငေ်းစှိတ် ညာရ ငမ် ာေး အသငေ်း (National Association of School 

Psychologists)- COVID-19 နကကာငို့ ်ဖြစ်လာနသာ နဖ ာငေ်းလ မှုမ ာေးကှိ်ု ကနလေးမ ာေး 

ရငဆ်ှိ်ုငန်ဖြရ ငေ်းရန ်ကူညဖီခငေ်း 

• ယနန ို့ ယူအက်စ်နအ (USA Today)- က ်နရာဂါန ေးပ ီေးဆံ်ုေးခ ှိန ်ကမ္ာ၌ ခက်ခ လာနသာ 

မှိ အ်ု ်ထှိနေ်းမှု 

• ကနလေးငယ်မ ာေးအတွေက်- နနာက်  ာလာမ ာလ - အှိမတ်ွေငေ်း န ေးကငေ်းစွော နနထှိ်ုငပ် ီေးနနာက် 

ကနလေး ဂရ်ုစှိ်ုက်မှုသှိ်ု ို့ ဖ နလ်ညအ်ာရံ်ုစှိ်ုက်ဖခငေ်း 

• အတတ လနတ်ှိတ ်(The Atlantic)- ကျွ ််ု ်တှိ်ု ို့၏ ကနလေးမ ာေးအာေး နအာငဖ်မငမ်ှု 

လမ်ေးနကကာငေ်းန ေါ်သှိ်ု ို့  ယလ်ှိ်ုဖ နတ်ငရ်မလ  

• ကှိ်ုယ် ှိ်ုင ်မဂဂဇငေ်း (Self Magazine)- ေဏခ်ံ ှုှိငမ်ှုဆှိ်ုတာ  ာလ   ငို့ ်၎ငေ်းသည ်ဤန ေးမ  

ကျွ ််ု ်တှိ်ု ို့အာေး ဖ နလ်ညဦ်ေးနမာို့ ှိ်ုငရ်န ်ကညူ ီှိ်ုငမ်ညလ်ာေး။ 

• Edutopia- မှိ မ ာေးအတွေက် လူမှုနရေး စှိတ်ခံစာေးမှု  ငို့ဆ်ှိ်ုငန်သာ သငယ်ူဖခငေ်းဗ ျူဟာမ ာေး 

• EdSurge- မှိ မ ာေးအနနဖြငို့ ်အှိမ်၌ လူမှုနရေး စှိတ်ခံစာေးမှု ှိ်ုငေ်းဆှိ်ုငရ်ာ နလို့လာသငယ်ူရန ်

နညေ်းလမ်ေး ၁၀ ခ်ု 

https://mentalhealth.vermont.gov/coronavirus-covid-19-information-specific-groups/families-individuals
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/parental-resource-kit/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/parental-resource-kit/index.html
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://www.usatoday.com/story/life/health-wellness/2021/02/18/covid-19-return-normal-may-mean-scaffolding-parenting-help-kids/6781737002/
https://www.usatoday.com/story/life/health-wellness/2021/02/18/covid-19-return-normal-may-mean-scaffolding-parenting-help-kids/6781737002/
https://www.usatoday.com/story/life/health-wellness/2021/02/18/covid-19-return-normal-may-mean-scaffolding-parenting-help-kids/6781737002/
https://www.zerotothree.org/resources/3413-what-comes-next-back-to-child-care-following-shelter-in-place
https://www.zerotothree.org/resources/3413-what-comes-next-back-to-child-care-following-shelter-in-place
https://www.zerotothree.org/resources/3413-what-comes-next-back-to-child-care-following-shelter-in-place
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/03/how-to-get-our-kids-back-on-track/618269/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/03/how-to-get-our-kids-back-on-track/618269/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/03/how-to-get-our-kids-back-on-track/618269/
https://www.self.com/story/what-is-resilience
https://www.self.com/story/what-is-resilience
https://www.self.com/story/what-is-resilience
https://www.edutopia.org/social-emotional-learning-parent-resources
https://www.edsurge.com/news/2020-04-02-10-ways-parents-can-bring-social-emotional-learning-home
https://www.edsurge.com/news/2020-04-02-10-ways-parents-can-bring-social-emotional-learning-home
https://www.edsurge.com/news/2020-04-02-10-ways-parents-can-bring-social-emotional-learning-home
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• စှိတ်က နေ်းမာနရေး နရ ေးဦေးသနူာဖ  မှု-  COVID-19 ကာလအတွေငေ်း ကနလေးမ ာေး  ငို့ ်လငူယ်မ ာေးကှိ်ု 

သတူှိ်ု ို့၏ စှိတ်က နေ်းမာနရေးအာေး ဂရ်ုစှိ်ုက ်ှိ်ုငရ်န ်ကညူမီညို့ ်နညေ်းလမ်ေးမ ာေး 

• COVID Support VT 

 
 
 
 
 

 
 

 

www.vermontafterschool.org

https://www.mentalhealthfirstaid.org/2020/05/tips-to-help-children-and-youth-take-care-of-their-mental-health-during-covid-19/
https://www.mentalhealthfirstaid.org/2020/05/tips-to-help-children-and-youth-take-care-of-their-mental-health-during-covid-19/
https://covidsupportvt.org/
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For Families 

Summer is wide open! And Vermont summer programs have something for every family.  

Our children and teenagers have overall done an exceptional job throughout the pandemic by 
following guidelines set by caring adults in their homes and communities.  They have 
experienced chronic uncertainty and constant change, which has increased their flexibility and 
sometimes their hesitancy to venture out. 

We are excited to move into the next phase of the pandemic when it will again be safe to offer 
our children and teens an exciting mix of enriching activities–from arts, engineering and 
gardening to team projects, active games and outdoor exploring. Now more than ever, summer 
programs have an extraordinary opportunity to help kids make new memories and emerge 
from this crisis strong, resilient and hopeful. 

Summer programs across Vermont offer: 

• Caring, trained staff 
• Fun, enriching activities for kids of all ages 
• Opportunities for kids to reconnect and make new friends 
• Time for exploring the great outdoors, free play and creative games 

Programs follow COVID-19 safety guidance, as provided by the Centers for Disease Control and 
Prevention, American Academy of Pediatrics, and Vermont Department of Health. 

Summer program map: 

Click on this link to check out the summer programs near you:  

https://www.vermontafterschool.org/summermap/ 

https://www.vermontafterschool.org/summermap/
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And if you don’t find what you need, tell us so we can help fill the gap!  

How to talk to your children and plan: 

Kids need a safe, supported summer filled with fun, enriching activities this year more than ever 
before. After months of virtual school and social isolation, this summer has the power to be a 
game changer for kids of all ages. Here are some tips for helping youth with the transition to in-
person summer programs. 

What could a parent/caregiver expect when bringing up these ideas and attending these 
activities? 

• Kids may have wisely learned to cope with this situation by not planning ahead, looking 
forward to plans, or venturing out into social groups.  So they may only want to think 
about the near future. 

• Kids may be ambivalent or genuinely unsure what they want to do. 
• Kids may find staying home and in the comfort zone of their current recreational options 

more enticing than navigating social groups and community activities. 
• Kids may be grumpy or irritated when parents/caregivers are persistent with planning. 

What should parents/caregivers do when facing these responses? 

• Let your child/teen know that all of these feelings, thoughts, and actions are wise and 
creative responses to the stress and adversity of this past year.  Ex. “It makes total sense 
to me that you feel this way.  You have gotten used to ‘not doing’ and now I am pushing 
you to do the opposite.” 

• It is helpful to set a clear expectation for healthy activity and then offer choice within 
that expectation.  Ex.  “I would like you to choose one of these options.  Which one are 
you most interested in?” 

• Keep reminding yourself that this is “positive stress” and as parents we should not 
respond to positive stress by taking it away.  Rather we teach coping skills to face the 
stress, so our children learn resilience and feel as though we believe they are capable. 

How can we get ready for the camp/activity if my child remains reluctant? 

• Go and visit the actual site ahead of time.  
• Make a list of questions/concerns with your child and call to get more information. 
• Start going out more in the community for short outings in safe ways to get used to 

being places with groups of people. 
• Over prepare- make a list of what to bring and be organized ahead of time.  
• Allow for a shorter or more gradual start (i.e., go for a shorter time day one and work 

up- even if it’s only a week). 
• Be clear about the goal and priority. This is as much about getting used to social 

experiences again as it is the actual experience. 

https://www.cognitoforms.com/VermontAfterschool/SummerSearchFeedbackForm
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• Stay calm. If the adults get rushed, urgent, and rigid, that will make the child’s resistance 
worse.  

• Offer incentives and reinforcement for going and trying things out. When we are 
stressed, we need more external motivation. 

• Call and talk to program staff to express your worries and make a plan. Ask for 
reassurance around safety measures (photos & videos from the program can be very 
helpful). 

It is okay to sign your child or teen up for a program even if you aren’t sure they will go. If you 
believe your child or teen will need extra support, talk with the program staff about what your 
child might need and what options are available. You can also ask about the program’s 
cancellation policy to see if there is flexibility, including if your child needs to ease into the first 
few days. Allow for a gradual transition back into social activities and community-based 
engagement and ask for help when you need it. 

Links and Resources for Families 

It’s no secret that many kids have experienced stress, anxiety and social isolation after months 
of quarantine and closures. Not only are we here to help with fun, flexible summer programs 
for kids of all ages, but we also want to share resources with expert insights and tips that can 
help families emerge from this crisis strong, resilient and hopeful. 

• Vermont Department of Mental Health: COVID resources for families and individuals 
• CDC: COVID-19 Parental Resources Kit 
• National Association of School Psychologists: Helping Children Cope With Changes 

Resulting From COVID-19 
• USA Today: Scaffold Parenting in a post-pandemic world 
• For young children: What Comes Next: Back to Child Care Following Shelter-in-Place 
• The Atlantic: How to get our kids back on track 
• Self Magazine: What Is Resilience, and Can It Help Us Bounce Back From This? 
• Edutopia: Social Emotional Learning Strategies for Parents 
• EdSurge: 10 Ways Parents Can Bring Social-Emotional Learning Home 
• Mental Health First Aid: Tips to Help Children and Youth Take Care of Their Mental 

Health During COVID-19 

• COVID Support VT 

 
 

 
 

 

www.vermontafterschool.org 

https://mentalhealth.vermont.gov/coronavirus-covid-19-information-specific-groups/families-individuals
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/parental-resource-kit/index.html
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://www.usatoday.com/story/life/health-wellness/2021/02/18/covid-19-return-normal-may-mean-scaffolding-parenting-help-kids/6781737002/
https://www.zerotothree.org/resources/3413-what-comes-next-back-to-child-care-following-shelter-in-place
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2021/03/how-to-get-our-kids-back-on-track/618269/
https://www.self.com/story/what-is-resilience
https://www.edutopia.org/social-emotional-learning-parent-resources
https://www.edsurge.com/news/2020-04-02-10-ways-parents-can-bring-social-emotional-learning-home
https://www.mentalhealthfirstaid.org/2020/05/tips-to-help-children-and-youth-take-care-of-their-mental-health-during-covid-19/
https://www.mentalhealthfirstaid.org/2020/05/tips-to-help-children-and-youth-take-care-of-their-mental-health-during-covid-19/
https://covidsupportvt.org/

