
सेल िंग विविधता र पहुँच छात्रिवृि 

 २०२१ मा शुरू  भएको ,  आफु ाई BIPOC भनरे पविचान 

गराउने ११-१५ क्याम्परिरू ाई ४ िप्तासम्म ाई १००% परू्णरुपमा 

वतररएको र सिायता परुाईएको समर क्याम्प अनुभि  प्रदान गने िाम्रो 

पि को बारेमा घोषर्ा गनण िामी खुशी छौं।  यस पि माफण त िामी 

विविध समुदायिरू र पररिारिरूबाट आएका बा बाव कािरू ाई समरका 

नयाुँ अिसरिरू र मनोरन्जनका विकल्पिरू सजृना गने  क्ष्य राख्छौं।  

 

मित्िपरू्ण कुरा, यो अिसर यस समर पवछ समाप्त हुँदनै! कम्यूवनटी सेल िंग 

सेंटर नाविक(sailor)का रुपमा वनरन्तर प्रगवत गनण चिान े

सिभागीिरू ाई अको ४ िषण सम्म ाई पूर्ण छात्रिृवि सिायता प्रदान गने 

प्रवतज्ञा गदणछ । यस मागणिरू से  (जिाज यात्रा) को वसकाई दवेख िाई स्कू मा रेलसिंग गन ेसम्म, कवनस्ठ प्रवशक्षक बने्न सम्म हन जान्छ। 

 

 

कम्यूवनटी सेल िंग सेन्टर,  ेक च्याम्् ेनमा िार्षणक ८००० मावनसिरू ाई पहुँच, वशक्षा, र मनोरन्जन प्रदान गद ैगरेको एक समदुाय-

आधाररत मनुाफारवित सिंस्था िो। िामी िाम्रा समुदाय ाई ता सुँग( केसुँग) शैवक्षक र मनोरन्जनात्मक कायणक्रमिरूको फराकक ो दायरा 

माफण त सिं ग्न गराउुँछौं जस् े सब ैाई उमरे, ल िंग, जात, शारीररक क्षमता, िा वतनण सके्न माध्यमको प्रिाि वबना ख ुा वनमन्त्रर्ाको 

विस्तार गदणछ । 

 िाम्रो विशषे कायण  भनेको समुदायका सबै सदस्यिरूका  ावग शैवक्षक र मनोरन्जनका अिसरिरू बढाएर  ेक च्याम्् नेको वजम्मेिार प्रयोग 

र दीघणका ीन भण्डारेपन ाई प्रोत्सािन र मनाउन ुिो।  

कायणक्रम अि ोकन  

सेल िंग डाईभर्सणटी एक्सेस स्को र्सणप समर 

क्याम्पिरूमा भाग व नको  ावग ११-१६ िषणका 

बा बाव कािरूको  ावग िो।  िाम्रा समर 

क्याम्पिरू बच्चािरू ाई  ामो समयको खे कुदमा 

सिं ग्न सुरक्षा, वसप र आनन्द वसकाउन बनाइएको 

िो।  बह-िप्ताको कायणक्रममा दिुै सेल िंग-केवन्ित 

क्याम्पिरू र ता  सािवसक क्याम्पिरू समािेश 

हनछेन ्जस े समिुी यात्रा र पानीमा अन्य 

रमाई ो गवतविवधिरू वमश्रर् गदणछ।  क्याम्प 

सोमबार-शुक्रबार वबिान ९:०० दवेख बे कुी 

४:०० बज ेसम्म चल्ने छ। 

SDA छात्रिवृि प्राप्तकताणिरू ाई सम्मावनत 

गररनछे(कुनै खचण वबना): 

● नयाुँ नाविकिरू: चार िप्ता सम्म ति  

१ र/िा  ेक एडभेन्चर  

कायणक्रम  



● फकणन ेनाविकिरू: दईु िप्ता मध्यिती ति २ क्याम्प, साथ ैवमड  स्कू  सेल िंग िा िाईस्कू  सेल िंग  

● वछटो ड्रपअफ  गनणको  ावग उप ब्धता(८ बज े-९ बजे वबिान भन्दा पवि )े र ढी ो वपकअप गनण (४ बज-े५:३० बजे साुँझ) 

● िाम्रो स्थानबाट जान आउनको  ावग सब ैसिभागीिरू ाई समथणन गनण यातायात भिामा $120 (प्रवत िप्ता उपवस्थवतको  ावग 

$३०)सम्म  

                                                                           कसरी दताण गन े 

सिभागीिरू े 802-864-2499 मा क  गनुणपछण 

िा दताण गनण info@communitysailingcenter.org मा ईम े गनुणपछण, सीट सीवमत छ र िाम्रो अन ाईन दताण प्रर्ा ीमा फे ा पानण 

सककदैंन। 

२०२२ मा नयाुँ नाविकिरूका  ावग कायणक्रम प्रस्ताििरू : 

 नयाुँ नाविकिरू  ेत  सचूीबद्ध पाठ्यक्रमिरूबाट चयन गररएका क्याम्पको चार सत्रिरू सम्म  व न सक्छन्। 

ता को सािवसक कायण  

यो क्याम्प ता मा खेल्न मन पराउने सािवसक कायण गनेिरूका  ावग बनाईएको िो। िामी नाउ,  गायत िल्का नाउ/कायाकको  ोन रक 

पोईंट, नथण बीच सम्मको ्याड बोडडगं, र बड ंगटन बे िरीपरीको ज यात्रा सम्मको विविध भ्रमर् गद ै ेक च्याम्् ेनको अन्िेसर् गनछेौं। 

उमेर : 11-15    समय : 9 बजे वबिान -4 बजे   

 

  सत्र ३ : जु ाई  १८-२२ 

  सत्र ४: ज ुाई २५-२९ 

  सत्र ५ : अगस्ट ८:१२ 

  सत्र ६: अगस्ट २२:२६ 
 

ति १  

क्याम्परिरू े सरुवक्षत, रमाइ ो िातािरर्मा, डोरी वम ाउन,े  जिाज यात्राका युवििरू, सुरक्षा र ररकभरीका आधारभतूिरू 

वसके्नछछछ।प्रमावर्त प्रवशक्षकिरू जिाजमा आराम तथा स्ितिंत्रता ाई बढुिा कदन बनाइएको विवभन्न जवमन र ज  आधाररत कक्रयाक ापिरूका 

अगुिाई गदणछछछ। उमेर : 11-15    समय : 9 बजे वबिान -4 बजे   

  सत्र ३ : जु ाई  ४-८ 

  सत्र ४: अगस्ट १-५ 

  सत्र ५ : अगस्ट १५:१९ 

  

 

 

२०२२ मा फकणन ेनाविकिरूको  ावग कायणक्रम प्रस्ताििरू : 

 फकणने नाविकिरू  ेत  सचूीबद्ध ति २ सत्रिरू मध्ये एक व न सक्छन,् साथ ैउनीिरू े फ  वमड  स्कू  िा फ  िाई स्कू  सेल िंगमा 

भनाण हन ेबीच छनौट गनण सक्छन्।  यकद फ  कायणक्रमिरू उवचत नभएमा, फकणने नाविकिरू  ेमावथ सचूीबद्ध समर  के एडभेन्चर 

कायणक्रमिरू मध्ये एकमा दताण गनण सक्छन्।   

  

सत्र  १  : जून २७-जु ाई १  

सत्र  २ : ज ुाई  ११-१५  

सत्र  १  : जून २o-जनू २४  

सत्र  २ : जनू  २७-ज ुाई १  

mailto:info@communitysailingcenter.org


  

ति  २  

यो दईु िप्ता  ामो वशविर पवि नेै मू भतू कुरािरूमा सिज भएका  युिा नाविकिरूका  ावग  ति १ को उिम अनुशरर् र आदशण विकल्प 

िो। नामाकरर् र डोरी वम ाउन,े सुरक्षा, र जिाज यात्राका युवििरू को समीक्षा पवछ नाविकिरू  ेज  कक्रयाक ापिरू ाई बढाउनछेछछ 

जस्  ेयथाित सीपिरू ाई मजबतु बनाउनछे र बड ंगटन िररपरीको  ामो जिाज यात्राको क्रममा नयाुँिरू ाई वसकाउनछे। उमरे: १२-१६।  

यो दईु िप्त ेवशविर िो जुन सोमबार दवेख शकु्रबारसम्म चा ू हन्छ।  

  सत्र ३ :अगस्ट ८-१९ 
 

नदणन भमणन्ट िाई स्कू  सले िंग टीम  

कम्यूवनटी सेल िंग सेन्टर े नदणन भमणन्ट िाई स्कू  सेल िंग टीम माफण त क्षेत्र िरपरका िाईस्कू  नाविकिरू ाई प्रवशक्षर् कदन्छ, प्रत्यके वसजन 

युिा नाविकिरू ाई उनीिरूको वसप विकास गने र न्य ूइिंग्लल्याण्डमा प्रवतस्पधाण गन ेमौका कदन्छ।  टो ी वचटेन्डने र िरपरका काउन्टीिरूमा 

सािणजवनक, वनजी, िा गृि विद्या यमा जान ेराम्रो वस्थवतमा रिकेा विद्याथीिरूको  ावग खु ा छ।  टो ी  ेस्कू  पवछ िप्तामा  गभग तीन 

कदनसुँग,ै कवि केालििं घर िा बाविर डूुँगा दौड अभ्यास गदणछ। ग्रेड ९-१२। फ  सत्र : अगस्ट २९-अक्टोबर १० । 

वमड  स्कू  रेस  

अन्य वमड  स्कू  विद्याथीिरूको टो ीसुँग िाम्रो २३ कफटको  कक बोट स े गने वसप विकास गनुणिोस्। से को प्रत्येक वबन्दमुा वछटो र 

कुश तापूिणक सले िंग गनण ध्यान कदनिुोस्।  स्ितन्त्र रूपमा कक  बोटिरू सेल िंग वसके्न क्रममा स ेबोट दौडको आधारभतू कुरािरूको पररचय। 

यो कायणक्रम िप्तामा दईु कदन विद्या य समय पवछ भेरटनछे।  ग्रेड ६-८। फ  सत्र: से्टेम्बर ७-अक्टोबर १० 

 

थप अिसरिरू  

(छात्रिृविमा समािेश छ  ) 

 वछटो छोड्न े ढी ो  ान े

क्याम्पमा वछटो आउनुिोस ्र िामी क्याम्प सरुु हनभुन्दा अवघ रमाई ो सुरु गनेछौं।    कदनभररको रमाई ो जारी राख्न ढी ो सम्म 

बस्नुिोस्। 

वबिानको ८ बज-े९ बज े ४ बजे -५:३०साुँझ सम्म  

 

यातायात भिा  

(छात्रिृविमा समािेश छ ) 

 यातायात सिायताको खाुँचोमा परेका पररिारिरूका  ावग, CSC   ेउनीिरूको बच्चा क्याम्पमा उपवस्थत भएको प्रत्यके िप्ताको  ावग $30 

को चके उप ब्ध गराउनेछ। ४ िप्ता=$१२०, ३ िप्ता= $९०, २ िप्ता =$६०, १ िप्ता =$30। 

कृपया कुनै पवन प्रश्न िा वचन्तािरू info@communitysailingcenter.org   मा भन्नुिोस् िा िामी ाई (802)864-2499 मा क  गनुणिोस ्

। 

सत्र  १  : जून २७-ज ुाई ८  

सत्र  २ :जु ाई १८-जु ाई २९ 


