
  Burmese 

 

လငူယမ်  ျားအတကွ ်

ပါဝငဆ်  ငရွ်ကရ်န် 

ခက်ခဲသ ော နစှ်တစန်စှ်က ို ဖြတ် န််းပ  ်း ေွာ်းခ  နတ်ွင ် င ်ည ်ထ ်းကဲသ ော သနရွော  က ို   ိုငဆ် ိုငရ်န ်

ထ ိုက်တန ်ေွာ်း ါပ  ။ ဗော်းသ ောင  ်ဖ ညန်ယရ်ှ  လ ငယ်  ော်းအတွက်    ိုင််းတွင ်ည  ်

ရင််းနှ ်းဖ  ြှု ်နှှံ ှုဖ ြှုလို ်ကော သနရွော   အခငွ အ်လ ််း  ော်းက ို ြနတ် ်းသ ်းသ ော အသ ရ ကန ်ဖ ညသ်ထောငစ်ို 

ကယ်ဆယ်သရ်း အစ အစဉ် (American Rescue Plan) က ို သက ်းဇ ်းတငရ်ှ  ါ ည။် ဤစော  က်နေှာတွင ်

ထည  ်ငွ််းထော်းသ ော အခငွ အ်လ ််း  ော်းတွင ် င  ် ငယ်ခ င််း  ော်း၊  င၏် ရ ်ရွောသေ  

အြွဲွဲ့အစည််း  ော်းနငှ  ်ခ  တဆ်က်န ိုငသ်စ ည ၊်  င စ် တက် ်း၊ အကကှံဉောဏ ် ော်းဖြင  ် ှံို ှနဖ်ြစ်သစရန ်

က ည လ ််းသြောက်သ ်း ည ၊်  က်သ ွ်းဝ ််းသကကောင််းအလို ်  ော်း ရှောသြွသ ်း ည ၊် 

သနရွော  အလို ်အက ိုင ် ော်း ရှောသြွသ ်း ည  ်နည််းလ ််း  ော်းနငှ  ်အ  ော်းစို ှော သ  ော်စရောနည််းလ ််း  ော်း 

 ါဝင ်ါ ည။် 

အသညိဏ်ကကယဝ်ဆေရန် 

အော်းလှံို်း၏ ဘဝ  ော်း သခတတ ရ ်တန   ်ေွာ်းခဲ ရှံို ော က အနစှ် က်ဆှံို်း အော်းကစော်း  ော်း၊ သြ ော်သဖြ ှု 

အနို ညော  ော်း၊  ညောသရ်းအတွက်  ှံ   ို်းက ည  ှု၊ အဖ ငထ်ကွ် စ ်းစ ််းသလ လော ှု၊   ငယ်ခ င််း  ော်းနငှ  ်

ရ ို်းရှင််းစွော အတ သတွွဲ့ဆှံို ှု  ော်း   ို   ဟိုတ်   ငယ်ခ င််းအ စ်  ော်းနငှ  ်သတွွဲ့ဆှံိုရန ်အခွင အ်လ ််း  ော်းက ို 

လက်လွှတ်ခဲ ကကရသ  ည။်  ငန်ငှ အ်န ်းတဝ ိုကရ်ှ  သနရွော   အစ အစဉ်  ော်းက ို ရေှာသြွရန ်  ို   ဟိုတ် 

အလို ်သခေါ်သန    ော်းက ို ရေှာသြွရန ်ဤ URL ကိို န ပ်ိပါ-  



  Burmese 

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

ဝငဆ်ငရွ  ရန် 

အလို ်အ စ ်ရရှ ဖခင််း၊   ိုက်ဆှံစိုသဆောင််းဖခင််း   ို   ဟိုတ် က ိုယ်  ိုင ်စစည််း  ော်း ဝယ်ယ ဖခင််းကဲ   ို   

    က ိုယ်က ို အော်းက ို်း၍ သဆောငရွ်က်န ိုင ်ည  ်အခငွ အ်လ ််းအခ  ြှုွဲ့က ို  နစှ်က  င ်လက်လွှတ်ခဲ ရ ညက် ို 

ကျွန်ို ်တ ို     ါ ည။် ကျွန်ို ်တ ို   ည ် ှံို ှနအ်သဖခအသန  ို   ဖ နသ်ရောကရ်ှ လောပ  ်းသနောက် အလို ်  ော်း 

ဖ နလ်ည ်လည ်တလ်ောသ ောသကကောင  ်လ ငယ်  ော်းအော်း အလို ်ခန  ရ်န ်စ တ်ဝငစ်ော်းသနသ ော 

စ ်း ွော်းလို ်ငန််း  ော်းစွော ရှ သန ါ ည။် ၎င််းတ ို  တငွ ်စခန််း  ော်း၊ စော်းသ ောက်ဆ ိုင ် ော်း၊ 

သဖ ယောရှုခင််းအလှဆင ်လို ်ငန််း  ော်း၊ လက်လ သရောင််းဆ ိုင ် ော်းနငှ  ်အဖခော်း   ော်းဖ ော်းလှသ ော လို ်ငန််း  ော်း 

 ါဝင ်ည။်  

• သနရွော  အတွက် လ ငယ်  ော်းက ို အလို ်ခန  ရ်န ်ရှောသြွသနသ ော ဗော်းသ ောင ဖ် ညန်ယ ှ် 

စ ်း ွော်းသရ်းလို ်ငန််း  ော်း၏စောရင််း 

ဤဆနရွ သတီငွ ်ကဆလျားမ  ျားအတကွ ်သင ဆ်လ  ်မည  ်အလိုပ်ကိို ရ  ဆ ွဆနပါသလ ျား။ 

 င ရ် ်ရွောသေ အတွင််းရှ  သနရွော  စခန််း   ို   ဟိုတ် သနရွော   သလ လောသရ်း အစ အစဉ်၌ အလို ်လို ်ရန ်

စဉ််းစော်း ါ။ ကျွန်ို ်တ ို  ၏ 

• ဝငခ်ွင သ်လ ောက်လွှောက ို ဖြည စ်ွက်သ ်း ါ။ ကျွန်ို ်တ ို   ည ်ဆယ်သက ော် က်  ော်းနငှ  ်

လ ငယ်  ော်းအော်း အလို ်ခန  ရ်န ်ရေှာသြွသနသ ော အစ အစဉ်  ော်းနငှ  ်

တွဲြက်သ ်း ါ ည။်www.vermontafterschool.org/recruit 

လတူိိုငျ်ားအတကွ ်လေလ်ပ်ရ ထျူားမ  ျား။  င ်ည ်အဖခော်းတစ်စှံိုတစ်ရောက ို ရှောသြသွန ါ လော်း။ အ က၊် 

အရွယ် သရွ်း ဗော်းသ ောင ဖ် ညန်ယ်  ၊ ဖ ညန်ယ် ော်း အော်းလှံို်းအတွက ်ဖ ညန်ယတ်စ်ဝှ ််းလှံို်း ှ 

အလို ်သခေါ်စော  ော်းက ို ဤသနရောတငွ ်သြော်ဖ သ ်းထော်း ါ ည။် www.vermontjoblink.com 

သင  ်လိုပ်ပိိုငခ်ွင မ်  ျားကိို သထိ ျားပါဆေ။ အ က် ဖ ည သ် ်း    ော်းက ို အလို ်ခန  ဖ်ခင််းနငှ ဆ် ိုငသ် ော 

သနောက်ထ ် အခ က်အလက်  ော်းက ို ဤသနရောတွင ်သတွွဲ့ န ိုင ်ါ ည။်    တသ ော အလို ်  ော်း စှံနှုန််း  ော်း 

အက်ဥ သေ (FLSA) အရ “အက  ြှု်းအဖ တ်အတွက်” အလို ်လို ်သ ော အလို ်ရငှ ် ော်း ည ်

ဝနထ် ််း  ော်းအော်း ၎င််းတ ို  ၏ အလို ်အတွက ်အခသကက်းသငသွ ်းရ ညဟ်ို  တ ်ှတ်ထော်း ည။် 

https://www.vermontafterschool.org/summermap/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RsBRoDGGxOybZgVpAnv9sIkUhs6T-FknyozNipE3ZPY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RsBRoDGGxOybZgVpAnv9sIkUhs6T-FknyozNipE3ZPY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RsBRoDGGxOybZgVpAnv9sIkUhs6T-FknyozNipE3ZPY/edit?usp=sharing
https://www.vermontafterschool.org/recruit/
https://www.vermontjoblink.com/
https://labor.vermont.gov/sites/labor/files/doc_library/WH-30-Information-for-Employer-Child-Labor-Law.pdf
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ဆ ိုလ ို ည ်ှော ဗော်းသ ောင ဖ် ညန်ယ်၏ အနည််းဆှံို်း တစန်ောရ လို ်အော်းခ $၁၁.၇၅ က ို သ ်းရ ည်  သဘော 

ဖြစ် ါ ည။် အလို ် ငအ်ဖြစ် လို ်အော်းခက ို ရ င ၊်  ရ င  ်ဆှံို်းဖြတ်န ိုငရ်နအ်တွက် စည််း  ဉ််း  ော်းက ို 

နော်းလညသ်စရန ်ဤအခ ကအ်လက်စောရွကက် အက အည  ဖြစ်သစ ါလ   ် ည။် သ ်းဖ န််းလ ို ည ် ော်း 

ရှ  ါက ဗော်းသ ောင ဖ် ညန်ယ် အလို ်  ော်း ဌောန (Department of Labor)၊ လို ်အော်းခနငှ  ်အလို ်ခ  နဌ်ောနခွဲ 

(Wage and Hour Division) ြိုန််း (802) 951-4083   ို   ဖြစ်သစ၊ အ ်းသ ်းလ ်

Labor.WageHour@vermont.gov   ို   ဖြစ်သစ ဆက် ယွ်န ိုင ်ါ ည ်

 င ်ည ်လ  ှုြ လှံိုသရ်းခှံစော်းခွင  ် ော်း (SSI   ို   ဟိုတ် SSDI) က ို ရရှ ထော်း ည  ်ဗော်းသ ောင  ်

ဖ ညန်ယ် ော်းတစ်ဦ်းဖြစ်ပ  ်း အလို ်လို ်ရန ်အော်းသ ်း ှု  ော်းအသကကောင််း 

  ို  ိုသလ လောလ ို ါ လော်း။ သနောက်ထ ် အခ က်အလက်  ော်းက ို   ရှ ရန ်VR အလို ်အက ိုင ်

အက  ြှု်းခှံစော်းခွင  ် ော်းအတကွ် က ည သရ်းြိုန််းလ ိုင််း (VR Work Benefits Helpline) (800-361-1239)   ို   

ြိုန််းသခေါ်ဆ ို ါ   ို   ဟိုတ ်Benefits Counselor Program စော  ကန်ေှာတငွ ်ဝငသ်ရောက်ကကည ရ်ှု ါ။ 

ေူျားေမ်ျားရ  ဆ ွပါ 

 င ်စ တ်ဝငစ်ော်း ည  ်အလို ်အက ိုင ်အ   ြှု်းအစော်း  ော်းအသကကောင််း၊ ဤနည််းလ ််း  ော်းက ို ရှောသြရွ ည  ်

နည််းလ ််းအသကကောင််း စတငသ်တွ်းသတောသန ါ လော်း။ ဤနည််းလ ််း  ော်းက ို စ ်းစ ််းရှောသြွပ  ်း 

 င အ်နောဂတ်က ို သတွ်းသန ည အ်ခ  နတ်ငွ ် င က် ို လ ််းဖ သ ်း ည  ်  ည ် င အ်တွက် 

အက အည ဖြစ်သစ ည  ်အရင််းအဖ စ်တစ်ခို ဖြစ်န ိုင ်ါ ည။် 

အလိုပ်အကိိုင ်ရ  ဆ ွဆရျား အခွင အ်လမ်ျားမ  ျား 

VocRehab ဆနရွ သ ီအလိုပ်အကိိုင ်ရ  ဆ ွဆရျား အေအီေသ ်(VocRehab Summer Career Exploration 

Program)  

ဗ ျားဆမ င ပ်ပညန်ယ ်လငူယမ်  ျားအတကွ ်အလိုပ်အကိိုင ်အေအီေဉ် (Vermont Youth Employment 

Program)  

LEAP ဆနရွ သ ီလိုပ်ငန်ျားခွငအ်ဆပခပပြု သငက်က ျားပခငျ်ားန င  ်SkillShops ပရိိုဂရမ်ဆရျား ွွဲပခငျ်ား (LEAP 

Summer Work Based Learning and SkillShops Programming)  

ဗ ျားဆမ င ပ်ပညန်ယ ်ပည ဆရျား ဆအဂ ငေ် ီလိုပ်ငန်ျားခွင ်အဆပခပပြု သငက်က ျားပခငျ်ား လကေွ်ွဲေ အိုပ် (VT 

Agency of Education Work-Based Learning Manual)  

https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/whdfs71.pdf
mailto:Labor.WageHour@vermont.gov
https://vocrehab.vermont.gov/programs-and-services/benefits-counseling
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7619_collapse1
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7619_collapse1
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7619_collapse2
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7619_collapse2
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7619_collapse2
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7619_collapse3
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7619_collapse3
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7619_collapse4
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7619_collapse4
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7619_collapse4
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အပခ ျားဆရွျားခ ယေ်ရ  အေအီေဉ် အခွင အ်လမ်ျားမ  ျား 

Big Brothers Big Sisters of Vermont  

Vermont 4-H  

ဆက လပ်ိမ  ကမကထပပြုထ ျားဆသ  အခွင အ်လမ်ျားမ  ျား 

သကဆ်မွျားဝမ်ျားဆက  ငျ်ား ဆလ က င ဆ်ရျားဆက ငေ်ရီ ိ အမ ိြုျားသ ျား ဆနရွ သ ီသယယ်ပိူို  ဆ  ငဆ်ရျား အ ွွဲွဲ့အေညျ်ား 

(The National Summer Transportation Institute at VTC)  

သကဆ်မွျားဝမ်ျားဆက  ငျ်ား ဆလ က င ဆ်ရျားဆက ငေ်ရီ ိ မိန်ျားကဆလျားမ  ျားအတကွ ်ကိုဒဆ်ရျားသ ူေခန်ျား (Coder 

Camp for Girls at VTC)  

သကဆ်မွျားဝမ်ျားဆက  ငျ်ား ဆလ က င ဆ်ရျားဆက ငေ်ရီ ိ ဆယ က ် ျားဆလျားမ  ျားအတကွ ်ကိုဒဆ်ရျားသ ူေခန်ျား (Coder 

Camp for Boys at VTC)  

သကဆ်မွျားဝမ်ျားဆက  ငျ်ား ဆလ က င ဆ်ရျားဆက ငေ် ီဝီလလ်ေတ်န် ဆက  ငျ်ားနယဆ်ပမရ ိ ဆလဆကက ငျ်ားပည သင ်

ေခန်ျား (AeroCamp at VTC Williston Campus)  

အထကတ်န်ျားဆက  ငျ်ားသ ျားမ  ျားအတကွ် ဆက  ငျ်ားတငွဆ်ရ  အန်ွလိိုငျ်ားပ င ပ်ါ သငက်က ျားနိိုငမ်ည  ်VTC 

ဆနရွ သသီငတ်န်ျား ၂၀၂၁ (VTC Summer Session 2021 For High School Students on Campus and 

Virtual)  

Castleton တကကသိိုလရ် ိ Castleton အမ ြိုျားသမီျား ဘတေ်ကတဆ်ဘ  ေခန်ျား (Castleton Women’s 

Basketball Camp at Castleton University)  

Castleton တကကသိိုလရ် ိ Castleton အမ ြိုျားသ ျား ဘတေ်ကတဆ်ဘ  ေခန်ျား (Castleton Men’s Basketball 

Camp at Castleton University)  

CCV အန်ွလိိုငျ်ားရ ိ အလိုပ်အကိိုငမ်  ျားန င  ်ဆက လပ်ိအဆကက ငျ်ား မိတ ်က ် 
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  Burmese 

လငူယအ်လိုပ်အကိိုင ်ရ  ဆ ွဆရျား သိို  မဟိုတ ်အလိုပ်အကိိုင ်ေတိပ်ါဝငေ် ျားမှု ပံိုေံ 

 ငရ်ှောသြွသနသ ော အလို ်အက ိုင ် ါရှ  ည  ်အစ အစဉ်က ို ရှော သတွွဲ့ဘ ်းလော်း။ ကျွန်ို ်တ ို  က ို 

သဖ ောဖ သ ်း ါ။ ကျွန်ို ်တ ို   က ည န ိုင ်ါ ည။် 

https://www.cognitoforms.com/VermontAfterschool/youthcareerexplorationoremploymentint
erestform 
 

ေတိက် န်ျားမ ဆရျား အရငျ်ားအပမေမ်  ျား 

Young Women’s Health နငှ  ်Young Men’s Health အတွက် စငတ်ော 

Girls Health.Gov 
Reach Out 
Teens Health 
National Alliance on Mental Health 

ကသလ်း  ော်းအတွက် သဖြရငှ််းသ ်းဖခင််း- စ တတ်ညပ်င  သ်စသ ော သလ က င ခ်န််း  ော်း 

ကသလ်း  ော်း က န််း ောသရ်း-     က ိုယ်က ို အက အည သ ်းသရ်း လ ််းညွှန ်

PBS ကသလ်း  ော်း- ကသလ်းငယ်  ော်းအတွက် စ တ်ခှံစော်းခ က် ကစော်းနည််း  ော်း 

CDC- LGBT+ က န််း ောသရ်း အရင််းအဖ စ်  ော်း 
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https://www.cognitoforms.com/VermontAfterschool/youthcareerexplorationoremploymentinterestform
https://www.cognitoforms.com/VermontAfterschool/youthcareerexplorationoremploymentinterestform
https://youngwomenshealth.org/emotional-health-index/
https://youngmenshealthsite.org/emotional-health-index/
https://www.girlshealth.gov/feelings/index.html
https://au.reachout.com/articles/how-to-deal-with-uncertainty-during-coronavirus
https://teenshealth.org/en/teens/your-mind/#catmental-health
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https://pbskids.org/games/feelings/
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  English 

 

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 

https://www.vermontafterschool.org/summermap/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RsBRoDGGxOybZgVpAnv9sIkUhs6T-FknyozNipE3ZPY/edit?usp=sharing


  English 

• 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  

https://www.vermontafterschool.org/recruit/
https://www.vermontjoblink.com/
https://labor.vermont.gov/sites/labor/files/doc_library/WH-30-Information-for-Employer-Child-Labor-Law.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/whdfs71.pdf
mailto:Labor.WageHour@vermont.gov
https://vocrehab.vermont.gov/programs-and-services/benefits-counseling
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7619_collapse1
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7619_collapse2
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7619_collapse3
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7619_collapse4
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https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7734_collapse1
https://www.vermontafterschool.org/summermatters/youth/#ac_7734_collapse2


  English 

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 
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