للناشئين
شاركن
ً
صيفا ر ً
تاريخ يف الفرص الصيفية
ائعا بعد هذا العام الصعب .بفضل تمرير خطة اإلنقاذ األمريكية ،سيتوفر استثمار
تستحق
ي
ً
للناشئي يف رفيمونت .وتشمل هذه الفرص المذكورة يف هذه الصفحة طرقا للتواصل مع األصدقاء والمجتمع ،والمساعدة
ر
عىل تمهيد الطريق لعودة األمور إىل طبيعتها بتدخلك ،وكذا استكشاف المجاالت المهنية ،والبحث عن وظائف صيفية،
واألهم من ذلك كله االستمتاع.
اإلثراءن
األكاديم ،واستكشاف األماكن
تجمدت الحياة وفاتتك أنشطتك المفضلة مثل ممارسة الرياضة ،وأداء الفنون ،والدعم
ي
اليامج
المفتوحة ،ومجرد التجول مع أصدقائك أو فرص سانحة لمقابلة أصدقاء جدد .انقرنعىلنهذانالرابطنلمعرفة ر
الصيفية القريبة منك أو البحث عمن يقوم بالتوظيف:
https://www.vermontafterschool.org/summermap/
ب
الكس ن
الماض  -مثل الحصول عىل وظيفة جديدة ،أو ادخار نقود،
نعرف أنك فاتتك بعض الفرص الكتساب االستقاللية يف العام
ي
كبي من األعمال المهتمة بتوظيف
أو إجراء عمليات رشاء .وبعودتنا إىل الوضع
الطبيع وفتح ما أغلق من جديد ،هناك عدد ر
ي
الكثي.
وغيها
ر
اهقي .منها المخيمات والمطاعم وأعمال تنسيق الحدائق ومتاجر التجزئة ر
مر ر
•

اهقي لفصل الصيف
الت تبحث عن توظيف مر ر
قائمة بأعمال رفيمونت ي

ِّ
صيف يف مجتمعك!
صيف أو برنامج تعليم
هلنتبحثنعننوظيفةنللعملنمعنأطفالنهذانالصيف؟ فكر يف العمل يف مخيم
ي
ي
•

اهقي
امأل نموذج االستيعاب الخاص بنا وسنعمل عىل البحث لك عن ر
الت تناسبك وتسع لتوظيف مر ر
اليامج ي
وشبابwww.vermontafterschool.org/recruit .

ً
فرصنعملنللجميع .هل تبحث عن رشء آخر؟ هذه ر
نشات توظيف من أرجاء الوالية كافة لجميع سكان رفيمونت من
ي
جميع األعمارwww.vermontjoblink.com .
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معايي العمل العادل
اعرفنحقوقك.نيمكن الوصول إىل المزيد من المعلومات عن توظيف القارصين هنا .يتطلب قانون
ر
( )FLSAأن يدفع أصحاب األعمال ”الربحية“ ً
يعت دفع الحد األدن لألجور
أجرا
ر
للموظفي مقابل عملهم .ي
وف رفيمونت ،هذا ي
ً
ينبع أن يحصل عىل تعويض كمتدرب ،فإن ورقة
دوالرا يف الساعة .ولتحديد ما إذا كان الشخص
يف الوالية وهو 11.75
ي
الحقائق هذه مفيدة لفهم الفوارق .إذا كان لديك أسئلة ،ال تيدد يف االتصال بقسم األجور والساعات يف إدارة العمل يف
ون Labor.WageHour@vermont.gov
رفيمونت عىل الرقم  (802) 951-4083أو ر
الييد اإللكي ي
اجتماع ( SSIأو  )SSDIوتود معرفة المزيد عن الحوافز للذهاب
هل أنت ساكن يف والية رفيمونت وتتلف مخصصات ضمان
ي
للعمل؟ اتصل بخط مساعدة مخصصات العمل يف رفيمونت للحصول عىل مزيد من المعلومات ( )800-361-1239أو قم
بزيارة صفحة برنامج مستشار المخصصات.
االستكشاف
ً
مصدرا
التفكي يف نوع مجال العمل الذي يشغل اهتمامك وكيفية اكتشاف هذه الخيارات؟ قد يكون وجود مرشد
هل بدأت
ر
ً
والتفكي يف مستقبلك.
ات
ر
الخيا
لهذه
استكشافك
أثناء
مفيدا
ر
فرصناستكشافنمجاالتنالعمل
برنامجناستكشافنمجاالتنالعملنالصيفيةنVocRehabن
برنامجنتوظيفنشبابنفيمونتن
)نالمبننعىلنالتعلمنوبرمجةنورشنالمهاراتن
العملنالصيفنللتعلمنوالكسبنواالزدهارن(LEAP
ي
ي
دليلنالتعلمنالمبننعىلنالعملنمننوكالةنفيمونتنللتعليمن
ي
فرصناليامجنالبديل نة
ر
أخوةنوأخواتنفيمونتنالكبارن
Vermont 4-H
الفرصنالمدعومةنمننالكليات
نفنكليةنفيمونتنالتقنيةن
المعهدنالوطن
نللنقلنالصيف ي
ي
ي
نللبناتنفنكليةنفيمونتنالتقنيةن
مخيمنالميمجي
ر
ي
نفنكليةنفيمونتنالتقنيةن
ر
مخيمنالميمجينللبني ي
مونتنالتقنيةنفنويليستونن
اننفنحرمنكليةنفي
ي
مخيمنالطي ي
فصلنالصيفنفنكليةنفيمونتنالتقنيةنلعامن2021نلطالبنالمدارسنالثانويةنفنالحرمنالجامع ر
نوافي ً
اضيان
ي
ي
ي
مخيمنكرةنسلةنكاسلتوننللنساءنفنجامعةنكاسلتونن
ي
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مخيمنكرةنسلةنكاسلتوننللرجالنفنجامعةنكاسلتونن
ي
مقدمةنللكلياتنومجاالتناألعمالنفنكليةنالمجتمعنفنوينوسك ر
نافي ً
اضيان
ي
ي
ي

نموذجناستكشافنمجاالتناألعمالنللشبابنأوناالهتمامنبالتوظيف
ال ترى برنام ًجا يلبي ما تبحث عنه؟ أخبرنا من فضلك بالمزيد  -يمكننا المساعدة!
https://www.cognitoforms.com/VermontAfterschool/youthcareerexplorationoremploymentint
erestform

مواردنالصحةنالعقلية
مركز صحة الشابات وصحة الشباب
Girls Health.Gov
التواصل
اهقي
صحة المر ر
الوطت للصحة العقلية
التحالف
ي
التعامل مع األطفال :تمارين التهدئة
صحة األطفال :دليل المساعدة الذاتية
 :PBS Kidsألعاب اإلحساس لألطفال الصغار
مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها :مجتمع الميم  +الموارد الصحية

www.vermontafterschool.org
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For Youth
ENGAGE
After such a difficult year, you deserve a great summer. Thanks to the passage of the American
Rescue Plan, there will be a historic investment in summer opportunities for youth in Vermont.
These opportunities included on this page include ways for you to connect with friends and
your community, help pave the way to normalcy with your input, explore careers, find summer
jobs, and most of all have FUN.
ENRICH
Your lives have been put on hold and you’ve missed out on your favorite activities like sports,
performing arts, academic support, exploring the outdoors, and simply hanging out with your
friends or having opportunities to meet new friends. Click on this URL to check out the summer
programs near you or search who’s hiring:
https://www.vermontafterschool.org/summermap/
EARN
We know you missed out on some opportunities to be independent this past year–like get a
new job, save money, or make your own purchases. As we get back to normal and things open
back up, there are a ton of businesses interested in hiring teens. These include camps,
restaurants, landscaping businesses, retail stores, and so many others.
•

List of VT businesses who are looking to hire teens for the summer

Looking for a job working with kids this summer? Consider working at a summer camp or
summer learning program in your community! F
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•

ill out our intake form and we’ll match you with programs looking to hire teens and
young adults. www.vermontafterschool.org/recruit

Open positions for everyone. Are you looking for something else? Here are job postings from
across the state for all Vermonters of any age. www.vermontjoblink.com
Know your rights. More information on the employment of minors can be found here. The Fair
Labor Standards Act (FLSA) requires “for profit” employers to pay employees for their work. In
Vermont, this means paying the state minimum wage of $11.75 per hour. To determine if one
should get compensation as an intern, this fact sheet is helpful in understanding the
distinctions. If you have questions, feel free to call the Vermont Department of Labor’s Wage
and Hour Division at (802) 951-4083 or email Labor.WageHour@vermont.gov
Are you a Vermonter who receives Social Security Benefits (SSI or SSDI) and want to learn more
about the incentives to go to work? Call the VR Work Benefits Helpline for more information
(800-361-1239) or visit the Benefits Counselor Program page.
EXPLORE
Are you starting to think about what kind of career you’re interested in and how to explore
these options? Perhaps a mentor could be a helpful resource as you explore these options and
think about your future.
Career Exploration Opportunities
VocRehab Summer Career Exploration Program
Vermont Youth Employment Program
LEAP Summer Work Based Learning and SkillShops Programming
VT Agency of Education Work-Based Learning Manual
Alternative Program Opportunities
Big Brothers Big Sisters of Vermont
Vermont 4-H
College Sponsored Opportunities
The National Summer Transportation Institute at VTC
Coder Camp for Girls at VTC
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Coder Camp for Boys at VTC
AeroCamp at VTC Williston Campus
VTC Summer Session 2021 For High School Students on Campus and Virtual
Castleton Women’s Basketball Camp at Castleton University
Castleton Men’s Basketball Camp at Castleton University
Introduction to College and Careers at CCV Virtual

Youth Career Exploration or Employment Interest Form
Don’t see a program that has what you are looking for? Please tell us more—we can help!
https://www.cognitoforms.com/VermontAfterschool/youthcareerexplorationoremploymentint
erestform

Mental Health Resources
Center for Young Women’s Health and Young Men’s Health
Girls Health.Gov
Reach Out
Teens Health
National Alliance on Mental Health
Coping for Kids: Calming Exercises
Kids Health: Self-help guide
PBS Kids: Feeling games for young kids
CDC: LGBT+ health resources

www.vermontafterschool.org
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