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ग्रीष्मकािीन ससंाधन मार्गदर्गन  
समदुायका सदस्यहरूिाई के आवश्यक छ भनी डनेभर पब्लिक स्कूल्सिे सनेुका आधारमा यो ससंाधन २०२१ ग्रीष्मका 
िागर् ववकससत र्ररएको गियो। यो समदुायका साझेदारहरूसँर्को सहकायगमा डडवपएस पररवार तिा समदुाय 

सिंग्नताद्वारा सङ्कसित र्ररएको हो।  

 

क्रियाकिापहरू समुदाय तिा स्वास््य संसाधनहरू 

ग्रीष्मकालीन क्रियाकलापहरू               पषृ्ठ २ मानसिक स्वास््य                           पषृ्ठ ७ 

युवा क्रियाकलापहरू                      पषृ्ठ ३ आवाि                                     पषृ्ठ ७ 

बाहहरी मनोरञ्जन                       पषृ्ठ ४ कोसिड-१९                                                       पषृ्ठ ९ 

सिकाइ क्रियाकलापहरू                पषृ्ठ ५ इन्टरनेट                                पषृ्ठ ९ 

 खाद्य िहयोग                                 पषृ्ठ १० 

बहुप्रस्ताव िहहतका िङ्गठनहरू                           पषृ्ठ १३ 
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क्रियाकिापहरू 
समदुायका सदस्यहरूिाई के आवश्यक छ भनी डनेभर पब्लिक स्कूल्सिे सनेुका आधारमा यो ससंाधन २०२१ ग्रीष्मका िागर् 

ववकससत र्ररएको गियो।  यो समदुायका साझेदारहरूसँर्को सहकायगमा डडवपएस पररवार तिा समदुाय सिंग्नताद्वारा 
सङ्कसित र्ररएको हो।  

 

ग्रीष्मकालीन क्रियाकलापहरू 

डनेिरको यवुा काययिम लोकेटर  

 
 

 

डनेभर युवा कायगिम िोकेटर प्रयोर् र्री रु्णस्तरीय स्कूि पछछका र ग्रीष्मकािीन 

कायगिमहरू अन्वेषण र्नुगहोस।् तपाईँ स्कूि पछछ, स्कूि बे्रकहरूका बेिा र अझ 

सप्ताहान्तमा पछन बच्चाहरूिाई सुरक्षित, क्रियार्ीि र संिग्न रहनेतर्ग  डोऱ्याउने 

भचुगअि तिा व्यब्तत-उपब्स्ित कायगिमहरूको खोजी र्नग सतनुहुन्छ। आफ्ना 
आवश्यकताहरू पूरा र्नगका िागर् र आफ्नो बच्चाको अको रमाइिो साहससक 

असभयान पत्ता िर्ाउनका िागर् आफ्नो खोजीिाई सहजै कस्टोमाइज र्नुगहोस।् 

छनम्न ठेर्ानामा डनेभरको यवुा कायगिम िोकेटर प्राप्त 

र्नुगहोस:् 

 
denvergov.org/youthprogramlocator/ 

 

 

डनेिर काययरहहत हिनहरू २०२१ 

 स्िानीय असभभावक सङ्र्ठन माइि हाइ मामाको सूचीमा पररवारहरू तिा समुदायका 
सदस्यहरूका िागर् डनेभर कायगरहहत हदनहरूको सूची रहेको छ। यस वषग, कोसभडका कारण, 
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तपाईँिे आरू् जान ुअछि हटकट प्राप्त र्नुग पने वा साइन अप र्नुग पनेछ, –  र अझ पछन यो 
छनिःरु्ल्क न ैछ। 

डनेभर कायगरहहत हदनहरू छनम्न ठेर्ानामा अनिाइन पत्ता 
िर्ाउनुहोस:्  

 
milehighmamas.com/blog/2021/01/20/denver-free-days-
for-2021/ 

 

 

 

 

युवा क्रियाकलापहरू 

पााँच बाई पााँच काडय 
 

 

पाँच बाई पाचँ काडगिे पररवारहरू तिा डनेभर गे्रट क्रकड्स हेड स्टाटग कायगिमका स्टार् 

सदस्यहरूिाई डनेभरका २२ सासं्कृछतक स्ििहरू तिा मनोरञ्जन केन्र पूिहरूमा 
खचग रहहत वषगभररको पहँुच तिा र्िैणणक अवसरहरू प्रदान र्दगछ। पाँच बाई पाचँिे 

पररवारहरू तिा सर्िा प्रदायकहरूिाई बािबासिकाहरूिाई क्रकन्डरर्ाटगन तिा 
दीिगकािीन सर्िता िागर् तयार र्नग सांस्कृछतक अनुभवहरूिाई मार्गका रूपमा 
प्रयोर् र्नग सर्ततीकरण र्दगछ। 

पाँच बाई पाचँ प्रर्ासक समखाइि भाक्रर्डसेिाई छनम्न ठेर्ानामा सम्पकग  र्नुगहोस:्  

फोन:  (७२०) ९१३-०९०४  

इमेि:  mikhail.vafeades@denvergov.org 

अनिाइनमा बढी जान्नुहोस:् 

 
denvergov.org/content/denvergov/en/office-of-
childrens-affairs/programs/head-start/five-by-
five.html 
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रेकडयमा िएका यवुा 
 

 

ओपन ल्याब सङ्र्ीत उत्पादन, र्ीत िेखन, र्ीत रेकडड गङ, अडडयो इब्न्जछनयररङ तिा वाद्ययन्र 

बजाउनमा रुगच राख्न ेसङ्र्ीतकार/किाकारहरूका िागर् एउटा छनिःरु्ल्क कायगिम हो। हाम्रो यिु 

समडडया स्टुडडयो युवाहरूका िागर् एउटा सुरक्षित स्िान हो जहा ँउनीहरूिे आफ्ना ससजगनात्मक 

सीपहरू सुदृढीकरण र्नग तिा समान रुगच भएका व्यब्ततहरूको समुदायसँर् सहकायग र्नग 
सतछन।् हाम्रो िक्ष्य भनेको किा तिा संरिण द्वारा सामुदाछयक वातागिाप, स्व-असभव्यब्तत 

मार्ग त स्व मुब्तत अभ्यासहरूको प्रोत्साहन र्नुग हो। 

अनिाइनमा हाम्रा आर्ामी कायगिमहरू पत्ता िर्ाउनुहोस:् 

 
youthonrecord.org/programs 

 

 

 

बाहहरी मनोरञ्जन 

एन बबसि 

बाहहर जानमा केब्न्रत बाइक सर्िा र पररवार भ्रमण।  

सहभार्ी हुनका िागर् छनम्न ठेर्ानामा मायाग र्ोन्जािेसिाई सम्पकग  र्नुगहोस।्  
 

इमेल: Mayra.Gonzales@montbelloorganizing.org  
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बच्चाहरूका लागग वातावरणीय सिकाइ (इएलके) 

 

 

इएिके (बच्चाहरूका िागर् वातावरणीय ससकाइ) एउटा समावेसी रै्र-नार्ामुखी 
सङ्र्ठन हो जसिे ववज्ञान सर्िा र बाहहरी अनुभवहरू मार्ग त न्यनू सेवा र्ररएका ५-

२५ वषगका सहरी यवुाहरूका िागर् पे्रररत र ब्जम्मेवार नेततृ्वकतागहरू ववकससत र्दगछ। 

क्रिस यरुरएसिाई curias@elkkids.orgमा सम्पकग  र्नुगहोस।् 
 

अगधक जान्नुहोस:् elkkids.org 

 

सूचनापरका िागर् छनम्न ठेर्ानामा अनिाइन साइन-अप 

र्नुगहोस:् 

 
lp.constantcontactpages.com/su/cxQ1rc8 

 
 

 

 

 

 

 

 

सिकाइ क्रियाकलापहरू 

ग्रीष्मकालीन सिकाइका लागग मनोरञ्जक क्रियाकलापहरूको डडपपएि मागयिर्यन  

डडवपएस पररवार सर्ततीकरण टोिीसँर् एउटा ग्रीष्मकािीन ससंाधन 

मार्गदर्गन रहेको छ जसिाई प्रत्येक ग्रीष्ममा प्रयोर् र्नग सक्रकन्छ।  
 

प्रिम र बाह्रौँ गे्रड बीचका ववद्यािीहरूका िागर् ग्रीष्मकािीन ससकाइ 

क्रियाकिापहरू उपिलध छन।् पढाइ, िेखाइ, र्णणत र ववज्ञानको ससकाइिाई 

सहयोर् र्ने अवसरहरू उपिलध छन।्  
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छनम्न ठेर्ानामा डडवपएस पररवार संिग्नता बारे 

अनिाइनमा बढी जान्नुहोस:् 

 
equity.dpsk12.org/family-and-community-
engagement/ 
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समदुाय तिा स्वास््य ससंाधनहरू 

समदुायका सदस्यहरूिाई के आवश्यक छ भनी डनेभर पब्लिक स्कूल्सिे सनेुका आधारमा यो ससंाधन २०२१ ग्रीष्मका िागर् 

ववकससत र्ररएको गियो।  यो समदुायका साझेदारहरूसँर्को सहकायगमा डडवपएस पररवार तिा समदुाय सिंग्नताद्वारा 
सङ्कसित र्ररएको हो। 

मानसिक स्वास््य  

कोलोराडो िङ्क िेवाहरूले 

 

 

२४/७ मानससक स्वास््य/िारू्पदािग दरुुपोर् हटिाइन तिा वाक-इन सहयोर् प्रदान 

र्दगछ।  

फोन: १-८४४-४९३-८२५५ 

३८२५५ मा “TALK” टेतस्ट र्री पठाउनुहोस ्

 

अनिाइन बढी जान्नुहोस:् coloradocrisisservices.org 

 

 

 
 
 

डनेिर पहुाँच केन्रको मानसिक स्वास््य केन्र  

 

 

आफ्नो बच्चा वा आर्ैँ का िागर् वा आफ्ना वप्रयजनहरूिाई मद्दत र्नग जानकारीका 
िागर् पहहिो पटकको एपोइन्टमेन्ट तय र्नग 

फोन: ७२०-४२३-३१६३ 

 

अनिाइनमा बढी जान्नुहोस:् mhcd.org/access-services/  
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आवाि 

 

माइल हाइ यनुाइटे वे 

 

 

भाडा सहयोर्, छनष्कासन सहयोर् र आवास कायगिमका ववषयमा सञ्चािकसँर् कुरा 
र्नग २-१-१ डायि र्नुगहोस।् 

फोन: २-१-१  

 

अनिाइनमा बढी जान्नुहोस:् 211colorado.org  

 

 

 

आपातकालीन िाडा िहयोग काययिम (इआरएपप) काययिम 

 

 

कोिोराडो आपातकािीन भाडा सहयोर् कायगिम (इआरएवप) िे बहािवािाहरूिाई 

अछिल्िो अवप्रि २०२० सम्म मद्दत र्नग सतछ। मद्दतमा पहहिे बाकँी रहेको, 
वतगमान र दईु अछतररतत महहनाको अपेक्षित भाडाको खचग सामेि हुन सतछ। सुरुको 
सहयोर्पछछ, यहद र्न्ड अझ ैउपिलध भएमा, तपाईँिे अछतररतत सहयोर्का िागर् 

आवेदन र्नग सतनहुुनेछ। 

छनम्न ठेर्ानामा अनिाइन आवेदन र्नुगहोस:् 

 
portal.neighborlysoftware.com/erap-
colorado/Participant 
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कोसिड-१९ 

डडपपएि िमिुायका िाझिेारहरूले िंिाधनहरू प्राप्त गनयका लागग माननिहरूलाई िहयोग गिै 

मोन्टबेिो कोसभड किेब्तटभ (ससएिएिएआरओ, मोन्टबेिो सङ्र्ठन ससमछत, मोन्टेबेिो युनाइटेड चचग, कोिोराडो 
चेन्जमेकसग किेब्तटभ) 

फोन: ३०३-७२२-५१५० ओवपहट. ०* 

 

सम्पकग  क्रकयेरा ज्याकसन, (समूह आबद्धता): 
इमेल: kiera.jackson@montbelloorganizing.org 

 

सम्पकग  जोसु रोडिरे्ज, (समूह आबद्धिा): 
इमेल: josue.rodriguez@du.edu 

 

अनिाइनमा रब्जस्टर र्नुगहोस:् tinyurl.com/COVID-Vaccine-Registration-DPS 

 
 

 

 

इन्टरनेट 

पवद्यार्थी िरू इन्टरनेट पहुाँच काययिम 

इन्टरनेट एसेब्न्सयल्सिे तपाईँका िरमा वहनयोग्य, उच्च-र्छतको इन्टरनेट ल्याउँदछ, जसिे र्दाग तपाईँिाई र्हृकायग, 
रोजर्ार अवसरहरू, स्वास््यस्याहार र िाभहरू, सर्िा संसाधनहरू र बढीमा बढी पहँुच प्राप्त होस।्  

mailto:info@dpsk12.org
https://www.dpsk12.org/
mailto:kiera.jackson@montbelloorganizing.org
mailto:josue.rodriguez@du.edu


 

 

डेनभर पब्लिक स्कूल्स  |  1860 Lincoln St., Denver, CO 80203  |  ७२०-४२३-३२००  |  info@dpsk12.org  |  dpsk12.org    10 

अनिाइनमा बढी जान्नुहोस:्  

 
apply.internetessentials.com 

 

 

 

 

 

 

 

खाद्य िहयोग 

 
 

प्यान्री पत्ता लगाउनहुोि ्  

 
 

 

सबैभन्दा नब्जकको खाद्य प्यान्री पत्ता िर्ाउनका िागर् खोजी औजार 

(यसमा मोबाइि खाद्य प्यान्रीहरू पछन सामेि छन ्जसिे माससक 

ववतरण र्दगछन)्।  

छनम्न ठेर्ानामा सो औजार अनिाइन प्रयोर् 

र्नुगहोस:् 

 
foodbankrockies.org/find-food/ 
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वी डोन्ट वेस्ट माफय त मोबाइल खाद्य बजार 

 

 

समुदायमा अझ सभर पुग्नका िागर्, माछनसहरूिाई ताजा र्िरू्ि, सार्सलजी, िीन प्रोहटन र 

दगु्ध उत्पादनजस्ता स्वस्ि, पोषक खाना प्रदान र्नगका िागर्, वी डोन्ट वेस्टिे उनीहरूको 
मोबाइि खाद्य बजार पहि ववकससत र्ऱ्यो। तपाईँका पररब्स्िछतहरू जस्तोसुकै भए तापछन 

उनीहरूका बजार सबैका िागर् खिुा छन।् 

अनिाइनमा बढी जान्नुहोस:् 

 
wedontwaste.org/what-we-do/mobile-markets/ 

 

 

 

 

 

कोलोराडो खाद्य क्लस्टर 

 

जुनसम्म साप्ताहहक रूपमा िरैमा दैछनक खानाहरू प्राप्त र्नगका िागर् साइनअप र्नुगहोस।् 

अनिाइनमा साइनअप र्नुगहोस:् 

 
coloradofoodcluster.com/sign-up-and-manage-deliveries 

 

 

 

स्कूल-उमेरका बच्चाहरूका लागग पप-इबबहट खाद्य काययिम 

स्कूि-उमेरका बच्चाहरूका िागर् खाद्य िाभहरू 
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अनिाइनमा बढी जान्नुहोस:् 

 
cdhs.colorado.gov/p-ebt 

 

 

 

घरपालवुा खाद्य बङै्कहरू 

 

 

छनरु्ल्क िरपािुवा खाना।  

अनिाइनमा बढी जान्नुहोस:् 

 
coloradopetpantry.org/events/category/pet-food-banks/ 
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बहु प्रस्तावहरू भएका सङ्र्ठनहरू 
समदुायका सदस्यहरूिाई के आवश्यक छ भनी डनेभर पब्लिक स्कूल्सिे सनेुका आधारमा यो ससंाधन २०२१ ग्रीष्मका 
िागर् ववकससत र्ररएको गियो।  यो समदुायका साझेदारहरूसँर्को सहकायगमा डडवपएस पररवार तिा समदुाय 

सिंग्नताद्वारा सङ्कसित र्ररएको हो।  

 

डडपपएि फेि (एफएसिइ) केन्रहरू  

 
 

 

रे्स केन्रहरूिे पररवारहरूिाई आधारभूत आवश्यकताहरूमा पहँुच राख्न सहयोर् र्नग 
सतछ। मे महहनामा रे्स केन्रहरूको अङ्गे्रजी भाषामा ४-हप्ते पािनपोषण सहयोर् 

कायगर्ािा, तिा अङ्गे्रजी, स्प्याछनस र फ्रान्सेिीमा खिुा साप्ताहहक महहिा समूह 

रहेका छन।् *कोसभडका कारण व्यब्तत-उपब्स्ित सेवाहरू उपिलध छैनन,् सम्पूणग 
सेवाहरू दरू रूपमा मार प्रदान र्ररनेछन।्  

स्र्थानहरू: 

 

जोन एच. एसमस्िे एसलमेन्टरी स्कूल 

फोन: ७२०-४२४-२९६१ 

ठेगाना: 5440 Scranton St, Denver, CO 

80239 

 
 

जोनिन एसलमेन्टरी स्कूल 

फोन: ७२०-४२४-२९७० 

ठेगाना: 1850 S Irving St, Denver, 

CO 80219 

डडवपएस पररवार संिग्नता बारे बढी अनिाइनमा जान्नुहोस:् 

 
equity.dpsk12.org/family-and-community-engagement/face-centers/ 

 

डडएचएि गगि (जजआइसिइ) केन्र 

 
 

ररचाडग हट. कास्रो मानव सेवा केन्र ब्स्ित गर्भ केन्रिे पररवारहरू, पोषक यवुाहरू, र 

र्हृववहीनता अनुभव र्रररहेका माछनसहरू सहहत आवश्यकता पने डनेभर वाससन्दाहरूका िागर् 
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छनरु्ल्क, अत्यावश्यक सेवाहरू तिा सामग्रीहरू प्रदान र्दगछ। सो केन्र त्यवत्तकै जानका िागर् 

खिुा नभए तापछन, तपाईँिे सन्देर् छोड्नुभयो भने क्रर्ताग र्ोनकि प्राप्त र्नुगहुनेछ।  

फोन: ७२०-९४४-१२५० 

 

अनिाइनमा बढी जान्नुहोस:् 

 
denvergov.org/Government/Departments/Denver-Human-
Services/Be-Supported/Additional-Assistance/GIVE-Center 

 

 

 

मोन्टबेलो िङ्गठन िसमनत 

 

िुरक्षा/हहिंा-पवरोध: सम्पकग  क्रकयेर ज्याकसन 

kiera.jackson@montbelloorganizing.org 

खाद्य िहयोगहरू: हरेक महहनाको प्रिम तिा तेस्रो बबहीबार ९ पू. सुरु हुने 

मोन्टबेिो मनोरञ्जन केन्र 

खाद्य प्यान्री तिा आफ्न ैखाद्य उत्पादन र्नेिे एर्एनइ िरे बाहहरका 
माछनसहरूिाई सेवा हदन्छन।् सबैिाई स्वार्त छ। 

● िम्पकय : िायोटा एब्स्कग ने, 

Latoya.erskine@montbelloorganizing.org  

मानसिक स्वास््य िेवाहरू: मोन्टबेिो सयंोजन ससमछत + मानससक स्वास््य 

किेब्तटभ 

● िम्पकय : िोटोया पेट्टी, latoya.petty@montbelloorganizing.org 

 

फोन: (७२०) ३७९-४६३० 

इमेि:  montbelloorganizing@gmail.com 

 

अनिाइनमा बढी जान्नुहोस:् montbelloorganizing.org 

 

 

 

mailto:info@dpsk12.org
https://www.dpsk12.org/


 

 

डेनभर पब्लिक स्कूल्स  |  1860 Lincoln St., Denver, CO 80203  |  ७२०-४२३-३२००  |  info@dpsk12.org  |  dpsk12.org    15 

बच्चाहरूका लागग कपडा 
 
 

 

बच्चाहरूका िागर् कपडा डनेभर छनयोर्िे डनेभर मेरो िेरमा न्यनू-आय भएका ववद्यािीहरू वा 
सङ्कटमा भएका पररवारहरूका िागर् छनिःरु्ल्क नयाँ र प्रयोर् र्ररएका कपडाहरू प्रदान र्नेछ। 
उनीहरूिे स्वयमसे्वा अवसरहरू पछन प्रदान र्दगछन।्  

फोन: (७२०) ३७९-४६३० 

 

अनिाइनमा बढी जान्नुहोस:् 

 
clothestokidsdenver.org/referral-process/ 

 

 

 

प्रेमको िङ्घर्य 

 

खाद्य प्यान्री: एकेडमेी३६० मा सोमबार – रु्िबार १२-२अ. सबैिाई स्वार्त 

छ।  

सम्पकग :Lakeshia@struggleoflovefoundation.org 

                jjason@struggleoflovefoundation.org  

रेकडड यङ स्टुडडयो (ननिःरु्ल्क): स्िटका िागर् साइन अप र्नुग पनेछ। 

अनिाइनमा बढी जान्नुहोस:् tinyurl.com/recording-studio-struggle-love 

सम्पकग : lakeshia@struggleoflovefoundation.org 

 

खाद्य प्यान्री स्िानहरू: 12000 E 47th Ave Denver, CO 80239 

 

अनिाइनमा बढी जान्नुहोस:् struggleoflovefoundation.org 
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