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ह◌ाम्रो बारमेा 

�ागत छ ! 
Department of Parks, Recreation and Waterfront (पाकर् , �रके्रएसन र वाटरफ्र� �वभाग) ले 

Burlington का सबै 35+ पाकर् , 550+ एकर खुला ठाउँ, 4 सावर्ज�नक समुद्र तट, सडकका रूख र 

ह�रतमागर्हरू, सामुदा�यक बग�चा, 3 समा�ध�ेत्र, Miller Recreation Center, Leddy Ice Arena, 

Champlain Senior Center, North Beach Campground, सामुदा�यक बोथहाउस मरीना र सबै 
मनोर�न कायर्क्रमहरूको �नरी�ण गदर्छ । 

ल� कथन 
भू�म, पानी र मा�नसको मा�मबाट समावेशी सामा�जक अ�र�क्रया वृ��, पे्र�रत र �सजर्ना 
गन� �व�वध र ग�तशील सावर्ज�नक �ान र कायर्क्रमहरू  जोड्ने । 

िविवधता र समानता िवकास �ि� 
एउटा सहयोगी र रचना�क (कामको) वातावरण जसले समावेशी �नणर्य �लने र  सचेत दै�नक 

कायर्हरू माफर् त समानतालाई आ�सात गदर्छ । 

िवभागका मू� तथा मा�ताह� 
सुगमता – सबै अनुभवहरूका ला�ग �व��ापी ढाँचाका �स�ा�हरू र �व�ीय संवेदनशीलतामा 
जोड �दने । 

स��त�ता – सावर्ज�नक �ेत्रमा हाम्रो काम गनर्मा �व�ास �वकास भयो । 

�व�ासनीयता – सेवा-उ�ुख र उ�रदायी ग्राहक सेवा । 

�ा� र  त�ुरु�ी – स�क्रय, �� र स�ु�लत जीवनशैलीमा �ानके��त गन� । 

 सामू�हक कायर्/साझेदारी –हाम्रो समुदाय र सहकम�हरूसँग सहकायर् र सम�य गनर् प्र�तब�ता 
। 

समावेशी – सबै �क�समका सं�ृ�तहरूलाई प्रो�ाहन �दने । 



 प्रबंधन – सावर्ज�नक सेवा र �दगो वातावरणको । 

गुण�र – हामीले गन� सबैमा । 

सहर�ापी भेदभाव र�हत नी�त: The City of Burlington (�द �सटी अफ ब�ल� ङ्गटन) राजनी�तक 

वा धा�म�क स��ता, जा�त, रङ, रा��य मूल, ज� �ान, वंश, उमेर, �लङ्ग, यौन  

अ�भमुखकरण, लैिङ्गक प�हचान, वैवा�हक ���त, सेना�नवृ�� ���त, अस�मता, HIV 

पो�ज�टभ ���त, अपराध पी�डत ���त वा आनुवं�शक जानकारीको आधारमा गैरकानूनी 
उ�ीडन वा भेदभाव सहने छैन ।  सेवा, सु�वधा र रोजगार अवसरहरूमा सही पहँुच उपल� 

गराउन प�न The City (�द �सटी) प्र�तब� रहेको छ ।  पहँुचको ला�ग जानकारी वा वैक��क 

ढाँचाहरूका ला�ग, कृपया (802) 540-2505 मा मानव संसाधन �वभागमा स�कर्  गनुर्होस् । 

पाकर् हरूका Rules and Regulations (�नयम 

तथा �नयमनहरू) 
प्र�ेक �ानमा �व�श� �नयम तथा �नयमनहरू हुन सक्छन्, �सैले कृपया उ� �ेत्रका ला�ग 

पो� ग�रएका संकेतहरू हेनुर्होस् ।  केही सामा� �नयमहरू तल सूचीब� ग�रएका छन् । पूणर् 
�ववरणहरूका ला�ग कृपया City Ordinances of Burlington (ब�ल� ङ्गटनका सबै सहर 

अ�ादेशहरू) पहँुच पाउनको ला�ग यहाँ ��क गनुर्होस् । 

ग्रीनवे �श�ाचार 

• एउटा सुर��त ग�त कायम रा�ुहोस् । �भडभाड भएका �ेत्रहरूमा सु� चलाउनुहोस् । 
केही भागहरूमा बाटोमा अ�ल �भड हुन सक्छ भ�ेबार ेहामीलाई थाहा छ । 

• साइकल चालकहरूले �हँ�डरहेका मा�नसहरूलाई बाटो  छोडी �दनुपछर्  । पैदल �हँड्ने 

मा�नसहरूलाई सधँै बाटोमा �हड्ने अ�धकार छ, सब ैबाइक चालकहरू र यातायातका 
अ� साधनहरूले पैदल यात्रीहरूको न�जक हँुदा सधँै सावधानी अपनाउनुपछर्  ।  

• साइकल चालकहरूले एकै पिङ्�मा चलाउनुपछर्  । साझेदारी गनुर् भनेको हेरचाह गनुर् हो 
र पैदल यात्रीहरूसँग ठाउँ साझेदारी गन� उ�म त�रका भनेको एकै पिङ्�मा चलाउनु हो । 
य�द तपा�लाई बाटो काट्न आव�क छ भने प�हले यो सुर��त छ भनी सु�न��त 

गनुर्होस् । तपा�ले एकतफ� सडकमा कार चलाए ज�ै, तपा�लाई यो सुर��त छ भ�े 

थाहा भएप�छ मात्र पार गनर्का ला�ग के�ीय लाइन क्रस गनुर्पछर्  । 
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• साइकल चालकहरूले उ�छ�ा अरूलाई सचेत गनुर्पछर्  । “passing on the left” (''तपाईँको 
बायाँ�तरबाट  उ�छ�ैछु'') भ�ु र आफूसँग भएमा आ�ो बेल बजाउनु उ�ृ� 

अ�ासहरू हुन् । पैदल यात्री र अ�धकांश बाइकका चालकहरूसँग पछा�ड-हेन� ऐनाहरू 

नहुने भएका कारण यसले तपा�को अगा�ड रहेका मा�नसहरूलाई तपा�ले के गद� 
हुनुहु� भ�ेबार ेथाहा �द� । 

• ट्रा�फक संकेतहरूको पालना गरौँ । बाइक चालकले रो�े सङ्केत, सवारी �धमा गररे 

अरूलाई प�हला बाटो काट्न �दने र पैदलयात्रीहरूको ला�ग बाटो काट्ने �ान ज�ा 
ट्रा�फक लाइट र संकेतहरूको पालना गनुर्पछर्  । यसले सबैजनालाई सुर��त राख्छ र 

बाटोको अ�धकारबार ेब�ुु पन� कुरा आउँदा सहम�त हु� ।  

• कुकुर डुलाउने मा�नसले कुकुरहरूलाई छोटो डेरीले बाँधेर रा�ुपछर्  र �तनीहरूलाई 

साइकल चालक र बाटो प्रयोग गन� अरूको बाटो बाट टाढा लैजानु पछर्  । आ�ो कुकुरले 

फोहर गय� भने �सलाई उठाएर आफूसँगै �लएर जान न�बसर्नुहोस् ।  कुकुरको �दसा 
उठाउनाले ग्रीनवे र ताललाई सफा रा� म�त गदर्छ ।  

• सवारी चलाउँदा सुर��त रहनुहोस् । बाइक, �ुटर वा र रोलर�ेडहरू चलाउँदा हे�ेट र 

सुर�ा�क �गयर लगाउनुहोस् । रातको समयमा सवारी चलाउँदा बाइकको लाइटहरू 

प्रयोग गनुर्होस् ।  

कृपया हाम्रा  पाकर् हरूलाई र हेरचाह गनुर्होस् 

• सहरका कुनै प�न पाकर् हरूमा भएका कुनै प�न फूल, फल  न�ट�ुहोस् वा वा कुनै प�न 

�बरुवा काटछाँट नगनुर्होस् वा संरचनालाई न�बगानुर्होस् । 

• फोहोर नगनुर्होस् 

• पाकर् हरूमा (North Beach मा �ा�पङ गदार् बाहेक) �ससाका बोतलहरू न�ाउनुहोस् 

• North Beach Campground बाहेक अ� कुनै प�न ठाउँमा �ा� नगनुर्होस् 

• कुनै प�न आतसबाजी नगनुर्होस् 

• पाकर् हरूमा ब�ुकहरू न�ाउनुहोस् 

• खाली ठाउँमा आगो नबाल्नुहोस् (नगर अ�ादेशले खुला ठाउँमा कुनै प�न प्रकारको 
आगो बाल्न अनुम�त �दँदैन) 

• कुकुरलाई कुकुर पाकर्  गन� �न�द�� �ेत्रहरू बाहेक अ� �ेत्रहरूमा खु�ा छोडेर भा�े 

अनुम�त न�दनुहोस् 

• कुनै प�न खेल मैदान, आश्रय�ान, समुद्री �कनारा, �ीचर वा खेलकूद �ेत्रहरूमा 
धुम्रपान नगनुर्होस् 



• कुकुरहरूलाई Oakledge Park, North Beach वा or Leddy Beach का सावर्ज�नक समुद्रको 
�कनारमा नलैजानुहोस् 

अनुम�तहरू �लन आव�क हुन सक्छ 

�न�म�े एक वा सोभ�ा बढी अव�ाहरू �व�मान भएमा पाकर् को �वशेष प्रयोग अनुम�त 

आव�क पछर्  

• बीस (20) वा सोभ�ा बढी ���हरूको समूहले पाकर्  �ेत्र वा सु�वधा�ल प्रयोग गनर् 
चाहेमा । 

• �वशेष समय र �म�तमा वा �नर�र ता�लकाको आधारमा पाकर्  �ेत्रको �रजभ�सन र 

�वशेष प्रयोग भएमा 
• जनताको ला�ग खुला रहेको कायर्क्रमको ला�ग सावर्ज�नक �ेत्र वा सु�वधा�लको 

प्रयोग भएमा 
• �ावसा�यक वा अथर् सङ्कलनको उ�े�हरूका ला�ग पाकर्  �ेत्र वा सु�वधा�लको प्रयोग 

भएमा 
• ��� वा टोलीलाई सहभागी भए वा हेरकेो ख�मा शु� लगाइने खालका खेलकूद 

प्र�तयो�गता वा कायर्क्रमहरू 

• मनोर�न �दनेहरू ला�ग दान वा शु�हरूको माग गनर् स�कने वा नस�कने पाकर्  
�ेत्रको प्रयोग 

पाकर्  र समुद्रतटहरूमा भएका कुकुरहरू 

• कुकुरहरूलाई हाम्रा पाकर्  र सावर्ज�नक �ानहरूमा आउने अनुम�त �दइ� तर डोरी वा 
�सक्र�ले बाँ�धएको हुनुपछर्  

• कुकुरहरूलाई हाम्रा पौडी खेल्ने सवर्ज�नक समुद्रतटहरू (Oakledge/Blanchard; Leddy, 

North Beach) मा आउने अनुम�त  �दइएको छैन ।  

• आ�ो कुकुर लैजान पाइने �ानहरूबार ेथप जा�ुहोस् । 

कुकुर पाकर् स��ी �नयमहरू 

�बहानदे�ख साँझस�   खुला रहने  

मा�नसका ला�ग �नयमहरू: 
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• डग पाकर् मा आ�ो समय �बताएर रमाउनुहोस् । सबैजनाप्र�त स�ान देखाउनुहोस् र 

असल �छमेक� ब�ुहोस् । 
• तपा� आ�ो कुकुर(हरू) प्र�त �ज�ेवार हुनुहु� । 
• यो �ेत्र सफा रा�मा म�त गनुर्होस् आ�ो कुकुरले फोहर ग�रसकेप�छ �सलाई 

आफैले उठाएर लानुहोस् ।  फोहोरलाई �ड�ामा रा�ुहोस् र फोहोर नगनुर्होस् । 

                                                
• सबै कुकुरहरू र 12 वषर्भ�ा कम उमेरका बालबा�लका, 18 वषर् वा सोभ�ा बढी उमेरको 

वय�सँग आउनुपछर्  । 
• प्र�त मा�लक तीन (3) कुकुरमा सी�मत गनुर्होस् । 

• आ�ो कुकुरलाई काननुअनुसार दे�खने गरी प्रा� ग�रएको अनुम�त रा� र खोप 

लगाउँदा अझ राम्रो हु� । 
• यो �ेत्र कुकुरको �ायामका ला�ग मात्र हो । 

• कृपया खाना र कुकुरका �ट्रटहरू घरमै छोड्नुहोस् । 

• कुकुरहरू आवाजको �नय�ण गनुर्पछर्  ।                                                 कृपया आफूसँग 

हरके समय डोरी वा �सक्र� रा�ुहोस् । 

• �न�द�� ग�रएको �ेत्र नभएस�, कृपया कुकुरलाई ख�े अनुम�त न�दनुहोस् । 

                                                उनीहरूले बनाएका �ालहरू पुनुर्होस्। 

• सानो कुकुर ब�े �ेत्रमा ठूला कुकुरहरू रा�ुहँुदैन । 

• �हटमा कुनै प�न द�ु/आक्रामक वा पोथी कुकुरहरू �ाउने अनुम�त �दइएको छैन । 

• पाकर् मा कुनै प�न �गलास वा धुम्रपान सेवन गनुर्हँुदैन । 

• सबै कुकुरका टोकाइलाई  त�ाल Burlington प्रहरी �वभागमा �रपोटर्  ग�रनुपछर् : (802) 

658-2704. आपतकालीन कल 911। 

कुकुरका ला�ग �नयमहरू: 

• कृपया भुकाइलाई सी�मत गनुर्होस् ।  ख� मनाही छ । राम्रो खेल्नुहोस् । उफ ! 

�ेटपाकर्  
�बहानदे�ख साँझस�  खुला रहने 

�नयमहरू: 



• �ेटबो�ड�ङ, बाइ�कङ र इन-लाइन �े�टङको प�रणाम ग�ीर चोटपटक हुन सक्छ: 

ह��हरू भाँ�चने, प�ाघात, म��� खराब र मृ� ुप�न हुन सक्छ । आ�ै जो�खममा 
�ेट गनुर्होस् । 

• सतह सुर��त गनर् म�त गनुर्होस्; �ुटर र BMX मा बार इ� हुनुपछर्  र बाइकहरूलाई 

�ा��क पेगहरू आव�क हु� वा कुनै प�न नहुन सक्छन् । 

हे�ेट, घँुडाका �ाड, कु�हनोको �ाड र नाडीको गाडर् पूणर् रूपमा �सफा�रस ग�र� । 

• आ�ो �मताहरू बमो�जमले �ेट गनुर्होस् । 

• आमाबुवा र अ�भभावकहरू बालबा�लकाको सुर�ाका ला�ग र आ�ो बालबा�लहरूले 

पाकर् को �नयमहरू पालन गरकेो सु�न��त गनर्का ला�ग उ�रदायी हुनुहु� । 

• कुनै प�न मोटर चा�लत सवारी साधन �ाउन पाइँदैन । 

• �ेटपाकर्  सफा रा� म�त गनुर्होस् ! फोहर फाल्ने भाँडाहरू प्रयोग गनुर्होस् र फोहोर 

नगनुर्होस् । 
• तपा�को साथी �ेटर र हे�ररहेको मा�नसहरूलाई स�ान देखाउनुहोस् । कुनै धम्काउने, 

घृणा�क वा द�ुर्वहारपूणर् भाषा प्रयोग गनुर्होस् । 

• ���गत ऱ् या�, रले वा अ� उपकरण �नषे�धत छन् । 

• �ेट पाकर्  �भजेको, आइसी वा �हउँले भ�रएको भएमा वा मा�थको तहमा अवशेष, फोहर 

वा अ� अवरोधहरू भएमा, �ेट नगनुर्होस् । 

• मजा �लनुहोस् ! सुर��त रहनुहोस् । 

हाम्रो पाकर् मा ड्रोन उडाउँदै हुनुहु� ? 

यहाँ तपा�लाई थाहा हुन आव�क कुरा छन्: 

यी �नयमन FAA �ारा अ�नवायर् ग�रएका छन् । हामी ड्रोनहरू उडाउनको ला�ग अनुम�तहरू जारी 
गद�नौँ । 

1. आ�ो ड्रोन दतार् गनुर्होस्, य यसको बा�हर दतार् न�र �च� अिङ्कत गनुर्होस्  (PDF) र 

दतार्को प्रमाण आफूसँग बो�ुहोस् । 

2. मनोर�ना�क उ�े�हरूका ला�ग मात्र उडाउनुहोस् । 

3. समुदायमा आधा�रत सं�ाको सुर�ा �नद�शनहरू पालना गनुर्होस् ।  

4. अ�नय��त वा ''Class G'' (''वगर् G ) हवाई �ेत्रमा हँुदा 400 �फट वा सोभ�ा कममा 
आ�ो ड्रोन उडाउनुहोस् । यो FAA ले मानव र�हत हवाइ ट्रा�फकलाई �नय�ण नगन� 
हवाई �ेत्र हो । तपा� क�ो खालको हवाईमा हुनुहु� भनी �नधार्रण गनर्, तपा�को ड्रोन 

https://www.faa.gov/uas/getting_started/register_drone/
https://www.faa.gov/uas/getting_started/register_drone/media/UAS_how_to_label_Infographic.pdf


स�ालन गन� (य�द सु-स��त छ भने) मोबाइल ए��केसन हेनुर्होस् र/वा अ� 

ड्रोनसँग स���त मोबाइल ए��केसनहरू प्रयोग गनुर्होस् । तपा�को �ान र तपा� 

क�ो खालको हवाई �ेत्रमा हुनुहु� भ�े कुरा थाहा पाउनाले तपा�लाई अ� 

�वमानलाई ह��ेप गनर्बाट प�न ब� म�त हुने छ । 

5. �न� �ल�खत कुरा नभएस� �नय��त हवाई �ेत्रमा नउडाउनुहोस् (धेर ै�वमान�लको 
व�रप�र र मा�थ): 

1. तपा�ले उडाउनुअ�घ LAANC (Low Altitude Authorization and Notification 

Capability (कम उचाइ प्रा�धकरण र अ�धसूचना �मता) माफर् त �नय��त हवाई 

�ेत्रमा स�ालनका ला�ग हवाई �ेत्रको प्रा�धकरण प्रा� गनुर्हु� । 

मनोर�ना�क उडानहरूका ला�ग �ीकृ�त LAANC UAS सेवाका 
आपू�त�कतार्हरूका बारमेा थप जा�ुहोस् । 

2. तपा� FAA सँग �ल�खत सम्झौता भएको �न��त �ेत्रमा मनोर�ना�क 

उडानमा उडाउँदै हुनुहु� । FAA ले �ीकृत साइटहरूको सूची पो� गरकेो 
छ(MS Excel) र  �तनीहरूलाई न�ाका �नला डटहरूको रूपमा �चत्रण ग�रएको छ 

। प्र�ेक �न��त �ेत्र यो न�ामा देखाइएको उचाइमा सी�मत छ, जुन �ान 

अनुसार �भ�-�भ� हु�न् । 

नोट: य�द तपा�को सं�ा �न��त उडान �ेत्रका ला�ग सम्झौता पत्र �ापना गनर् इ�ुक भएमा, 
कृपया हामीलाई 9-AJT-UAS-Integration@faa.gov मा स�कर्  गनुर्होस् । 

नोट: Starr Farm Park बाहेक सबै BPRW Parks �नय��त हवाइ �ेत्रमा छन् । 

6. तपा�को ड्रोनलाई तपा�को नजरमा वा दृ� पयर्वे�कको दृ� रखेामा रा�ुहोस् जो सह-

अव��त रहेको र तपा�सँग प्र�� स�ारमा छन् । 

7. उडान �नषे�धत हवाई �ेत्रमा नउडाउनुहोस् ।  हवाई �ेत्रका प्र�तब�हरू हाम्रो 
अ�र�क्रया�क न�ामा फेला पानर् स�क� र अ�ायी उडानका प्र�तब�हरू यहाँ 
फेला पानर् स�क� । �तनीहरूले सबै हवाई �ेत्रका प्र�तब�हरू पालना गरकेा छन् भनी 
सु�न��त गनर्का ला�ग ड्रोन स�ालकहरू �ज�ेवार हु�न् । 

8. अ�  �वमान, �वशेषगरी �वमान�लहरूको न�जकै क�ह�ै प�न नउडाउनहुो्स्। 

9. मा�नसहरूको समूह, सावर्ज�नक कायर्क्रम वा मा�नसले भ�रएको मैदानको मा�थबाट 

क�ह�ै प�न न उडाउनुहोस् । 

https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
https://www.faa.gov/uas/programs_partnerships/data_exchange/
https://www.faa.gov/uas/recreational_fliers/new_changes_recreational_uas/media/AMA_Flying_Fields_Initial_Publication.xlsx
https://www.faa.gov/uas/recreational_fliers/new_changes_recreational_uas/media/AMA_Flying_Fields_Initial_Publication.xlsx
https://www.faa.gov/exit/?pageName=depicted%20them%20as%20blue%20dots%20on%20a%20map&pgLnk=http://udds-faa.opendata.arcgis.com/
https://www.faa.gov/contact_faa/?returnPage=B/VI%3CH.&+6YP%5eJX0:FZ9RAY*M@)%25/FE%3C$MA%5e9GYF%25T(%5eY=@%20%20%20&mailto==*3)%5CF9K4:%5bX?XZP%20AJQ%5bE)%5e&CY)(OT,6%5e%B0E(H%20%20&subject=M77I.H*%5e%3E6%5d%5CJO(H%23TKYKD=%224AYP(F$H!HU;.UKVWJL&*6DA1UGV_BJN%5CF@%5d4%20*@K*I%5e4160TOV0%20%20%20%20
https://www.faa.gov/exit/?pageName=map&pgLnk=https://faa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9c2e4406710048e19806ebf6a06754ad
https://tfr.faa.gov/tfr2/list.html


10. दघुर्टना प्र�त�क्रया, कानुन प्रवतर्न �क्रयाकलाप, आगो �नभाउने वा आँधी-बेहरी 
�रकभरीका प्रयासहरू ज�ा कुनै प�न प्रकारका आपतकालीन अव�ाहरूको न�जकै 

क�ह�ै प�न नउडाउनुहो्स् । 

11. लागूपदाथर् वा म�दरा सेवनको प्रभावमा रहेर क�ह�ै प�न नउडाउनुहो्स् । 

�तनीहरूले जानीबुझी यीम�े कुनै प�न सुर�ा आव�कताहरूको उ�ङ्घन गछर् न् र/वा 
लापरवाही र असावधानीपूणर् ढङ्गले काम गछर् न् भने �तनीहरू आपरा�धक र/वा नाग�रक 

द�को ला�ग उ�रदायी हुन सक्छन् भ�े कुरा मनोर�ना�क उडान गन�हरूलाई थाहा हुनुपछर्  
। 

 

 

पाकर्  र सु�वधा�लहरूमा भाडामा �लने 

ठाउँहरू 
 

Park Permits (पाकर् का अनुम�तहरू) 

मलाई �कन General Park Permit (पाकर् का सामा� अनुम�त) आव�क हु�? 

तपा� Burlington का धेर ैपाकर् हरूम�े जनताका ला�ग खुला नभएको एउटा पाकर् मा 20 दे�ख 99 

मा�नसहरू भेला हुन खो�ै हुनुहु� भने, तपा�लाई अनुम�तको आव�क पन� छ ! General park 

permits (पाकर् का सामा� अनुम�तहरू) ले प्रयोगकतार्लाई �लको �वशेष प्रयोग गनर् �दँदैन र 

�व�ा�रत ��न वा कुनै प�न प्रकारका �बके्रताहरूलाई अनम�त �दँदैन । तपा� �ल, �व�ा�रत 

��न र/वा �बके्रताहरू �वशष प्रयोग गन� कुराहरूमा रू�च रा�ुहु� वा तपा�को जमघट 99 जना 
मा�नसहरूभ�ा बढीको हुने भएमा, तपा�ले Special Use Permits (�वशेष प्रयोग अनुम�तहरू) 

आव�क पन� कायर्क्रमहरूको बु�कङ गन� बारमेा थप जानकारीका ला�ग तल हेनुर्होस्। 

तपा� अनुम�त अनुरोध गनर् चाहनुहु� वा कुनै प्र�हरू छन् भने, कृपया (802) 865-7247 मा 
फोन गनुर्होस् । 



कृपया �न� कुरामा �ान �दनुहोस्: तपा� हाम्रो सु�वधा�ल वा �ेत्रहरूम�े एउटामा गो� 

जमघटका ला�ग �रजभर् गद� हुनुहु� भने, तपा�लाई छु�ै सामा� पाकर् को अनुम�तको 
आव�क पद�न । 

मलाई �कन Special Use Permit (�वशषे प्रयोगको अनुम�त) आव�क हु� ? 

• तपा� जनताका ला�ग खुला हुने पाकर् मा जमघट हुन खो�ै हुनुहु� भने । 

• �नजी जमघटमा उप��त ���हरूको सङ्�ा 99 जनाभ�ा बढी भएमा । 

• तपा�ले �न��त समय र �म�तका ला�ग पाकर्  �ेत्र वा सु�वधा�लको �वशषे प्रयोग �रजभर् 
गनर् आव�क छ भने (उदाहरणका ला�ग Battery वा City Hall Park का कायर्क्रम) 

• �व�ा�रत ��न र/वा �बके्रताहरूको अनुरोध गद� हुनुहु� भने । 

• य�द �रजभ�सन च�लरहेको आधारका ला�ग �नधार्�रत छ भने । 

• पाकर्  �ेत्र वा सु�वधा�लहरूको प्रयोग �ावसा�यक वा कोष वृ�� गन� उ�े�हरूका ला�ग 

हो भने । 

• कायर्क्रममा सहभागी हुन वा हेनर्का ला�ग शु� लाग्छ भने । 

• कुनै प्रकारको �सफा�रस कायर्क्रम वा प्रदशर्नमा देखा परमेा । 

सबै Special Use Permit (�वशेष प्रयोग अनुम�त) अनुरोधहरूलाई अनुरोध ग�रएको �म�तभ�ा 
क�ीमा एक म�हनाअ�घ Parks, Recreation and Waterfront Commission (पाकर् , �र�क्रएशन र 

वाटरफ्र� आयोग) को �ीकृ�त आव�क पछर्  । उहाँहरू हरके म�हना (जलुाई बाहेक) को दोस्रो 
मङ्गलवार भेट्नुहु� र यो कायर्क्रम आयोजकहरूलाई बैठकमा उप��त हुन आव�क 

नभएता प�न, यसलाई अ�ा�धक प्रो�ा�हत ग�र� । तपा�को अनुरोधलाई आयोगमा 
�ाउनका ला�ग, तपा�ले �वभागसँग काम गनुर्पछर्  । कुनै प�न प्र� भएमा वा प्र�क्रया सुरू गनर् 
(802) 865-7247 मा कल गनुर्होस् । 

Special Use Permit (�वशषे प्रयोग अनुम�तहरू) �ानीय अ�ादेशको सं�हताको प�र�श� D 

अनुसार जारी ग�र�। तपा� यहाँ "प�र�श� D" अ�गर्त पूरा कोड हेनर् स�ुहु�ः 

http://www.codepublishing.com/VT/Burlington/ 

पाकर् हरूमा हुने कायर्क्रमहरू 

तपा� Burlington पाकर् मा बा�हरी क�ाहरू र/वा कायर्क्रमहरू आयोजना गनर् खो�ै हुनुहु� भने, 

कृपया यो आवदेन भनुर्होस् र modaniel@burlingtonvt.gov मा इ-मेल गनु�होस् । 19 वा सोभ�ा कम 

क�ाहरूमा कुनै अ�त�र� लागत वा समय ता�लका छैन । 20 वा सोभ�ा बढी क�ाहरूले 

http://www.codepublishing.com/VT/Burlington/
https://enjoyburlington.com/wp-content/uploads/sites/10/2021/11/Programs-in-the-Parks-Application-2022.pdf
mailto:modaniel@burlingtonvt.gov


आकारमा आधा�रत हाम्रो "General Park Permit (सामा� पाकर्  अनुम�त)" शु� 

मागर्दशर्नहरूको पालना गन� छन् र �वभागसँग अनुसू�चत हुन आव�क हु� । 

कृपया कुनै प�न प्र� छन् भने, (802) 865-7247 मा फोन गनुर्होस् ! 

Picnic Shelters (वनभोज आश्रय�ान) र पाल भाडा 
सु�र Lake Champlain को �कनारमा बसोबास गरकेो ओ�ेज (2) मा 3 भाडामा �मल्ने 

आश्रय�ान र North Beach (1) र Leddy Park मा 1 भाडामा �मल्ने पाल रा�खएको छ । �तनीहरू 

ज��दनको पाट�, क�नीको वनभोज र प�रवार/साथीको पुन�म�लन ज�ा साना जमघटहरू 

आयोजना गनर्का ला�ग यो� छन् । आश्रय�ान र पाल आधा �दन वा पूरा �दनका ला�ग 

भाडामा �लन स�क� र म� मे दे�ख म� से�े�रस� भाडामा उपल� छन् । 

उपल�ता जाँ�ुहोस् र आ�ो आश्रय�ान वा पाल भाडाको अनुरोध अनलाइन माफर् त यहाँ 
गनुर्होस् । वा तपा� यीम�े कुनै प�न �ान �रजभर् गनर्का ला�ग हामीलाई (802) 865-7247 मा 
फोन गनर् स�ुहु� । कायार्लय समय सी�मत हुन सक्छ भ�े कुरा �ानमा रा�ुहोस् । हामी 
स�ो �छटो तपा�को फोन वा इमेलको जवाफ �दने छौँ । 

सु�वधाहरू 

• वनभोज ता�लकाहरू 

• शौचालयहरू 

• �ग्रल 

• 9 माइलको बाइक पाथमा प्र�� पहँुच 

• वाटरफ्र� दृ�हरू 

• सावर्ज�नक समुद्रको �कनारमा पहँुच 

�नयम तथा �नयमनहरू 

• आश्रय�ान/पाल भाडामा �लनका ला�ग �ूनतम उमेर 18 वषर् हुनुपछर्  । 

• �रजभ�सन सुर��त गनर्का ला�ग अ�नवायर् रूपमा के्र�डट काडर् प्रयोग ग�रनुपछर्  (Visa, MC, 

AmEx, Discover) ।  
• घरपालुवा जनावरलाई �न� अव�ाहरूमा, �ागत ग�र�: a) �तनीहरूलाई बाँ�धएको 

हुनुपछर्  b) �तनीहरूलाई �ानमा नराखी छोड्नुहँुदैन c) मा�लकहरूले हरके �ेत्रमा 

https://secure.rec1.com/VT/burlington-vt/catalog/index?filter=dGFiJTVCNTAxMyU1RD0xJnNlYXJjaD0=


आ�ा घरपालुवा जनावरलाई सफा रा�ुपछर्  d) घरपालुवा जनावरलाई समु�द्र तटमा 
आउने अनुम�त �दँइदैन । 

• कोइला उपल� गराइएको छैन; �ाँस �ग्रलहरू साइट(हरू) मा �ाउन स�क� । 

• म�दरा �ाउन अनुम�त �दइएको छ तर केज वा �ास बोतलहरूलाई अनुम�त �दइएको 
छैन । 

• ताता कोइलाहरूलाई उ�चत रूपमा �व��त ग�र� । 

आश्रय �रजभ�सनहरूलाई Burlington सहरका Code of Ordinances (अ�ादेश सं�हता), of the City 
of Burlington, Rules and Regulations of the Burlington Parks, Recreation, and 
Waterfront Department (Burlington पाकर् , मनोर�न र वाटरफ्र� �वभागका �नयम तथा 
�नयमनहरू मा प�रभा�षत ग�र�) । 

  

Battery Park मा हुने घटनाहरू 

कला प्रदशर्न, क�टर् , भाषण, प्रदशर्न, नाग�रक समारोह र प्रदशर्नीका ला�ग Battery Park Band 

Shell प्राथ�मक रूपमा सुर��त ग�र� र मेदे�ख अ�ोबरको म�स� भाडामा उपल� छ।   

सु�वधाहरू 

• �व�ुत 

• शौचालय 

• वाटरफ्र� दृ�हरू 

�नयम तथा �नयमनहरू 

• पाकर्  �रजभर् गनर् 18 वषर् वा सोभ�ा बढी उमेरको हुनुपछर्  । 

• Battery Park मा हुने कुनै प�न प्रकारको कायर्क्रम आयोजन गनर् �वशेष प्रयोग पाकर्  
अनुम�तको �ीकृ�त आव�क पछर्  । कृपया थप जानकारीका ला�ग यो पृ�को Park 

Permits (पाकर् का अनुम�तहरू) ख� हेनुर्होस् । 
• पाकर् को �व�ा�रत ��न 75 डे�सबलभ�ा बढी हुनुहँुदैन र �बहान 9 बजेदे�ख साँझ 9 

बजेको बीचमा हुनुपछर्  । प्र�ेक �दन अ�धकतम 3 घ�ाको अनुम�त �दइ� । सबै 
अनुरोधहरू पाकर् , मनोर�न र वाटरफ्र� आयोग�ारा �ीकृत ग�रनुपछर्  । 

• कुकुरहरूलाई हरके समय डोरीले बाँधेर रा�ुपछर्  । 

https://www.codepublishing.com/VT/Burlington/


• हरके �क्रयाकलापमा �बमाको प्रमाणपत्र आव�क पछर्  । 

• 50 वा सोभ�ा बढी सहभागीहरूसँगको कायर्क्रम वा भेटघाटका ला�ग पोटर्-ए-लेट 

भाडाहरू आव�क पछर्  । 
• पाकर् मा कुनै कार वा सवारी साधनलाई अनुम�त �दइएको छैन । 

तपा�सँग Battery Park �रजभर् गन� स��मा प्र�हरू भएमा, कृपया (802) 865-7247 मा कल 

गनुर्होस् । 

  

City Hall Park का कायर्क्रमहरू 

धेर ैवषर्को �नमार्णप�छ, City Hall Park अपडेट भएको छ र समुदाय�ारा फे�र प्रयोग गनर्का ला�ग 

तयार छ ! �रवृ�� ग�रएका �व�भ� सु�वधाहरूमा, यो �ान सानादे�ख म�म आकारका, दवुै 
सावर्ज�नक र नी�ज कायर्क्रमहरूका ला�ग उपयु� छ । 

सु�वधाहरू 

• सवर्साधारणलाई एउटा घर बा�हरको बाथरूम उपल� छ 

• सवर्साधारणलाई मौसम अनुसार पहँुचयो� स्प्�ाश �ाड उपल� छ 

• सवर्साधारणलाई मौसम अनुसार घरबा�हरका टेबल र कुस�हरू उपल� छन् 

• �बजुली र इ�रनेट (अ�त�र� शु�हरू लागू हु�न्) 

• �ान्शन/बाइक  ऱ् याक �ा�रकेडहरू (अ�त�र� शु�हरू लागू हु�न्) 

• अ�डयो �ाकेजहरू (अ�त�र� शु�हरू लागू हु�न्) 

• �भ�डयो प्रोजे�न �ाकेजहरू (अ�त�र� शु�हरू लागू हु�न्) 

�नयम तथा �नयमनहरू 

• पाकर्  �रजभर् गनर् 18 वषर् वा सोभ�ा बढी उमेरको हुनुपछर्  । 

• पाकर् को �व�ा�रत ��न 75 डे�सबलभ�ा बढी हुनुहँुदैन र �बहान 9 बजेदे�ख साँझ 9 

बजेको बीचमा हुनुपछर्  । प्र�ेक �दन अ�धकतम 3 घ�ाको अनुम�त �दइ� । सबै 
अनुरोधहरू पाकर् , मनोर�न र वाटरफ्र� आयोग�ारा �ीकृत ग�रनुपछर्  । 

• हरके �क्रयाकलापमा �बमाको प्रमाणपत्र आव�क पछर्  । 

• कायर्क्रमहरूका ला�ग पोटर्लेट भाडाहरू आव�क पछर्  । 

• कुकुरहरूलाई हरके समय डोरीले बाधेर रा�ुपछर्  । 



City Hall Park भाडामा �दनेबार ेप्र�हरू वा थप जानकारीका ला�ग कृपया 
aclawson@burlingtoncityarts.org मा इ-मेल गनुर्होस् । 

  

Waterfront Park का कायर्क्रमहरू 

Waterfront Park एउटा ठूलो �ेत्रीय पाकर्  हो जुन डाउनटाउनको प��ममा Lake Champlain 

शोरलाइनको छेउमा अव��त छ । यो पाकर्  वस�, ग्री� र शरद ऋतुमा धेर ैठूला 
कायर्क्रमहरूको घर हो, Burlington Bike Path (बिल��टन बाइक पाथ) यसको पूव� सीमानामा 
च�लरहेको छ । सावर्ज�नक वा �नजी कायर्क्रमका ला�ग Waterfront Park भाडामा �लने दरहरू र 

प्र�क्रयाबार ेथप जानकारीका ला�ग, कृपया rbailey@burlingtonvt.gov मा इ-मेल गनुर्होस् । 

  

�हड्ने र दौडने कायर्क्रमहरू 

2022 को �हड्ने/दौडने कायर्क्रमका आवेदनहरू अब �ीकार ग�रदैँ छन् । कृपया आ�ो आवदेन 

(तल �लङ्क ग�रएको) वा प्र�हरू modaniel@burlingtonvt.gov मा इ-मेल गनुर्होस् । आवेदनहरू 

प्रा� भएको क्रम अनुसार प्र�क्रया ग�रने छ । कृपया तपा�को आवदेन समी�ा हुनुअ�घ $50 

आवदेन शु� पेश गनुर्पछर्  भ�े कुरा �ानमा रा�ुहोस् । प्र�हरूका ला�ग, कृपया (802) 865-

7247 मा फोन गनुर्होस् । 

जानकारी र आवेदन डाउनलोड गनर् यहाँ ��क गनुर्होस् 

Burlington Greenway 
8 माईल Burlington Greenway (Bike Path, बाइक पथ) Lake Champlain को �कनारमा अव��त 

छ र 14 माईल Island Line Trail को अंश हो जसले Burlington लाई Colchester Causeway र Allen 

Point Access Area �ेत्रलाई जोड्छ । 

ग्रीनवे Queen City Parkway को द��णी छेउमा सुरु भई Winooski River ओभरपासको उ�रमा 
Colchester स� फै�ल� ।  यो मोटर नभएका सवारी साधनका यात्राका ला�ग मात्र हो र 

मनोर�नको स्रोत हुनुको साथै यो यातायातका ला�ग प�न प्रयोग ग�र� �कन�क दै�नक सय� 
यातु्रहरूले बाटोमा पहँुच प्रा� गछर् न् । ग्रीनवे धेरभै�ा धेर ैपाकर् , स�ार �ेत्र र सावर्ज�नक समुद्र 

तटसँग प�न जो�ड� र जडान पोइ� डाउनटाउन र Burlington हावर्रस�को बोट वा फेरी�ारा 
ग�रने एक लोक�प्रय प्रयटर्न आकषर्ण ठाउँ हो । 

mailto:aclawson@burlingtoncityarts.org
https://enjoyburlington.com/venue/burlington-bike-path/
mailto:rbailey@burlingtonvt.gov
mailto:modaniel@burlingtonvt.gov
https://enjoyburlington.com/wp-content/uploads/sites/10/2021/11/Walk-Application-2022.pdf


दरहरू 

Burlington Bike Path (ब�ल� ङ्गटन बाइक पाथ) �वभाग�ारा �ीकृत ग�रएका �वशेष 

कायर्क्रमहरूमा मात्र प्रयोग गनर् स�क� ।  

सु�वधाहरू 

Burlington Greenway Oakledge Park, लेकसाइड पाकर् , राउ�हाउस पाकर् , प�क� � �पयर, 

Waterfront Park, Waterfront Access North, Urban Reserve, North Beach, Arms Park, Leddy Park 
र Starr Farm Park हँुदै जा� ।  यी पाकर्  �ेत्र�भत्र धेर ैसु�वधाहरू उपल� छन् । 

मौसमी रूपमा, Oakledge, Waterfront Park, North Beach र Leddy Park मा शौचालय सु�वधाहरू 

छन् । 

�नयम तथा �नयमनहरू 

• ग्रीनवे �रजभर् गनर् 18 वा सोभ�ा बढी उमेरको हुनुपछर्  । 

• ग्रीनवेमा कुनै कार वा सवारीहरूलाई अनुम�त छैन । 

• घरपालुवा जनावरहरूलाई डोरीले बा� आव�क हु� । दईुवटा डग पाकर् हरू Urban 

Reserve र Starr Farm Park �भत्रको पाकर् मा अव��त छन् । 

• सावर्ज�नक समुद्री तटहरूमा कुनै प�न घरपालुवा जनावरहरूलाई अनुम�त �दइदैन । 

• कृपया ट्रा�फक तथा सडकका सबै क्र�सङहरूको पालना गनुर्होस् । 

• अनुम�त�वना कुनै प�न प्राथनार् गन� अनुम�त �दइएको छैन । 

ग्रीनवेका �नयम तथा �नयमनहरू Code of Ordinances of the City of Burlington, Rules and 
Regulations of the Burlington Parks, Recreation, and Waterfront Department 
(Burlington पाकर् , मनोर�न र वाटरफ्र� �वभागका �नयम तथा �नयमनहरू मा प�रभा�षत 

ग�र�) । 

http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-Code । 

ग्रीनवेलाई सुर��त रा�ेबार ेप्र�हरूका साथ हामीलाई इमेल गनुर्होस् । 

  

पाकर् हरूमा हुने �ववाहहरू 

http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-Code
mailto:rbailey@burlingtonvt.gov


के हाम्रो सु�र पाकर् हरूम�े कुनै एउटामा �ववाह गनर् इ�ुक हुनुहु�? यहाँ उपल� �वक�हरू 

तपा�को आव�कताहरूको अनुरूप छ �क छैन भनी �नधार्रण गनर्मा तपा�लाई म�त गन� केही 
सामा� जानकारी छः 

• कुनै पूवार्धार (ज�ै कुस�, टे�हरू, आ�द) �बके्रता वा �व�ा�रत ��न नभएको 100 भ�ा 
कम उप��त ���हरूको समारोह हाम्रो General Park Permit (सामा� पाकर्  अनुम�त) 

मू� �नधार्रण संरचना अ�गर्त पदर्छ। कृपया थप जानकारीका ला�ग मा�थ भएको 
Park Permits (पाकर् का अनुम�तहरू) को ख� हेनुर्होस् । 

• पूवार्धार, �बके्रता वा �व�ा�रत ��न भएको समारोह र/वा कुनै प�न प्रकारको �रसेप्शन 

आयोजना गनर्का ला�ग बा�हरी सु�वधा�ल (ज�ै �पक�नक आश्रय) भाडामा �लनुपछर्  । 
कृपया थप जानकारीका ला�ग मा�थ भएको Picnic Shelters (�पक�नकको आश्रम�ान) 

ख� हेनुर्होस् । तपा�ले आ�ो �ववाहका ला�ग Waterfront Park भाडामा �लएमा यो 
लागू हँुदैन । 

• �ववाह/संल�ताका फोटोसुटहरूका ला�ग फोटोग्राफ�/�भ�डयोग्राफ� अनुम�त आव�क 

पद�न । 

�ववाह समारोहका ला�ग सबैभ�ा लोक�प्रय �ानहरूको सूची तल �दइएका छ: 

• Battery Park 
• Ethan Allen Park: 

o The Pinnacle (यो �ानमा कुनै सवारी पहँुच छैन – सबै सहभागीहरू 

�हँड्नुपछर्/बाइक चलाउनुपछर् ) 
• Oakledge Park: 

o Blanchard Beach 
o Oakledge Cove 
o Treehouse (यस �ानमा अनुम�तहरू �दँइदैन तर प�हला आउनुहोस्, प�हला सेवा 

पाउनुहोस् को आधारमा प्रयोग गनर् स�क� र हरेक समय खुला र पहँुचयो� 

रहनुपछर् ) 
• Waterfront Park 
• Louisa Howard Chapel 

�ीकृ�त र बु�कङ प्र�क्रयाको बारमेा वा उपल� �ान र �म�तस��ी प्र�हरूबार ेथप 

जानकारीका ला�ग, कृपया (802) 865-7247 मा फोन गनुर्होस् ! 

  

https://enjoyburlington.com/place/louisa-howard-chapel/


खेलकूद �ेत्रहरू 

भाडामा �दन यो� खेलकूद �ेत्रहरू �न� पाकर् हरूमा अव��त छन्: 

• calahan Park: बहु-उ�े� भएका खेलकूद �ेत्रहरू, बेसबल/स�बल �ेत्रहरू 

• Leddy Park: बहु-उ�े� भएका खेलकूद �ेत्रहरू, एड� स�बल र युथ स�बल �ेत्रहरू 

• Starr Farm Park: बहु-उ�े� भएका खेलकूद �ेत्रहरू 

• Roosevelt and Shiffilliti Park: युथ बेसबल/स�बल �ेत्रहरू 

�रजव�सनहरू 

कृपया अनुरोध वा प्र�हरूका ला�ग (802) 865-7247 मा फोन गनुर्होस् । Burlington का 
�व�ालय र पाकर् सँग स���त �क्रयाकलापहरूका ला�ग �ेत्र �रजभ�सनहरूलाई प्राथ�मकता 
�दइ� । 

सु�वधाहरू 

• फोहोर/�रसाइकल गन� क�ेनर 

• शौचालयहरू 

�नयम तथा �नयमनहरू 

• खेलकूद �ेत्र भाडामा �लने �ूनतम उमेर 18 हो । 
• के्र�डट काडर् # �नपे� आव�क हुन सक्छ । 

• �चसो मौसममा खेलकूद �ेत्रहरूको प्रयोग गनर् अनुम�त �दइँदैन । 

• �चत्रकारी रखेाहरू, ल�हरूमा �च� लगाउने, ड्राइ�भङ �ाइकहरू आ�दलाई अनुम�त 

�दइने छैन । 
• �ीकृ�त �वना ��न बढाउन  अनुम�त �दइँदैन । 

• खेल कूद �ेत्रहरू मनोर�ना�क प्रयोजनहरूका ला�ग मात्र प्रयोग ग�रनुपछर्  । 

• नेचरमा आयोजना ग�रएको 20 जनाभ�ा बढी सहभागीहरू भएको कुनै प�न �ाच वा 
खेललाई आ�धका�रक �ेत्रको भाडाको आव�कता पछर्  । 

खेलकूद �ेत्र �रजभ�सनहरू Code of Ordinances of the City of Burlington, Rules and 
Regulations of the Burlington Parks, Recreation, and Waterfront Department 



(Burlington पाकर् , मनोर�न र वाटरफ्र� �वभागका �नयम तथा �नयमनहरू मा प�रभा�षत 

ग�र�), http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-Code मा प�रभा�षत ग�रएको छ । 

�मलर समुदाय र मनोर�न के� 

Burlington को �ू नथर् इ�मा रहेको Hunt Middle School र CP Smith Elemntary School अक� 
ढोकामा सु�वधाजनक रूपमा अव��त �मलर से�रले �न� स�हत �व�भ� 

�क्रयाकलापहरूका ला�ग खाली ठाउँ उपल� गराउँछ । 

• �ायामशाला – �स�े�टक �ो�रङ्ग भएको 7,000 �ायर फुट रगुेलेसन हाई �ूल 

साइजको बा�ेटबल कोटर् , 70 जना ब� �मल्ने मोबाइल �ीचसर्, इलेक्ट्रो�नक 

�ोरबोडर्, �र�या�ेबल बा�ेटबल हु�, �जम �डभाइडर र शौचालय, शावर र लकरहरू 

भएका लकर कोठाहरू । 
• सामुदा�यक कोठा – 1,800 वगर् फुट बहुमुखी ठाउँ, ओभरहेड प्रोजे�र र ��न, वरपरको 

��न, टेबल र कुस�हरू, 120 स�का ला�ग �सट। तयारीका ला�ग सानो भा�ा र खाना 
पकाउने ठाउँहरू समावशे हु� ।   

• ब�ाहरूको कोठा – साना बैठकहरूका साथसाथै ज��दनको पाट� र खेल्ने समूहरूका 
ला�ग उ�म हु�, यो कोठामा �सङ्क र काउ�र �ान, खेलौना, क�ी र ब�ाको 
आकारको टेबुल र कुस�हरू छन् । हाम्रा Fletche Free Library "साना पु�कालय" प�न 

ब�ाको कोठामा रा�खएको छ – तपा� जाँदा पु�क �लन न�हिच्कचाउनुहोस्!  25 

जनास� ब� �मल्ने �सट । 
• �फटनेस �ु�डयो – �जमको बा�हर अव��त रहेको 1,100 वगर् फुट �फटनेस भएको 

कोठामा काठको भुइँ, भ�े ऐनेा, संगीत प्रणाली र उ�ृ� प्राकृ�तक प्रकाश छ, �मता 
ग�त�व�ध अनुसार फरक हु� । 

• आटर्  रूम – �जमको न�जकै प�न अव��त छ, यस क�ाकोठामा 30 जना स�का ला�ग 

काउ�र, �सङ्क, टेबुल र कुस�हरू उपल� छन् । 

• स�ेलन क� – �नःश�ु रूपमा 12 जनास� ब� �मल्ने बैठकहरूमा 
सवर्साधारणलाई शा�, सहज खाली ठाउँमा रहेको लबी प्रदान ग�र�। 

�रजभस�नहरू दईु ह�ा र� गन� नी�तको अधीनमा छन् । 14 �दनभ�ा कम सूचनाको साथ र� 

ग�रएका �रजभस�नहरू अक� प्रयोगकतार्लाई पुनः भाडामा न�दएस� पूणर् मू�मा �बल ग�रने 

छ । माइलर कमर्चारी�ारा सहमत नहँुदास�, �रजभस�न �नधार्रण गन� समयमा भाडा शु�का 
भु�ानीहरू बाँक� हु�न् । 

http://www.burlingtonvt.gov/Attorney/Municipal-Code


Miller Recreation Center मा खाली ठाउँ �रजभर् गनर् हामीलाई इमेल गनुर्होस् । 

Leddy Ice Arena 
आइस �रङ्कहरू �े�टङ कायर्क्रमहरूका ला�ग भाडामा �दन उपल� छ । हामीसँग लाउन्ज प�न 

छ जसलाई ओल��क-साइज एरनेाको प्रयोग समावेश हुने ज��दनको उ�वहरूको 
कायर्क्रमहरूका ला�ग प्रयोग गनर् स�क� । 

Leddy Ice Arena मा खाली ठाउँ �रजभर् गनर् हामीलाई इमेल गनुर्होस् । 

The CORE (Center of Recreation & Education - मनोर�न र �श�ा 
के�को सार) at the ONE Community Center (एक सामुदा�यक के�) 
Old North End को 20 Allen Street मा अव��त, BPRW ले एउटा सामुदा�यक के�को दोस्रो तला 
�व�ापन गद� छ । हामीसँग भाडामा �दनका ला�ग �व�भ� क�ाकोठा, सामुदा�यक कोठा र 

�जमहरू उपल� छन्। कृपया थप जानकारीका ला�ग (802) 865-7088 मा फोन गनुर्होस् । 

Schmanska Barn 
Burlington को ई� ए�मा अव��त Schmanska Park भाडामा �लन �मल्ने ख�लहान ठाउँ हो ! 
यो �ान साना �नजी पाट�हरू, सामुदा�यक बैठकहरू वा �ापार जमघटहरूका ला�ग उपयु� छ । 
Schmanska Barn ��ङ, समर र फलको सुरुवातमा 60 जना मा�नस र जाडोमा 30 जना 
मा�नसको �मतामा, वष��प�े भाडामा उपल� छ । यस �ानमा सबै भाडावालहरूले आफै 

खोल्न, सफा गनर् र ब� गनर् आव�क पछर् । खुला रहने �नद�शनहरू स�हत बानर् खोल्नका ला�ग 

पहँुच तपा�को भाडाको 48 घ�ा�भत्र तपा�लाई �दइने छ र तपा�को उपयोगको अ�मा 
भचुर्अल रूपमा भनर्का ला�ग "ब� गन� प्र�क्रया" फारम तपा�का ला�ग हु� । बानर्लाई प्र�ेक 

भाडाप�छको सरसफाई र ��तका ला�ग जाँच ग�रेने छ । 

भाडास��ी सोधपुछ वा प्र�हरूका ला�ग, कृपयाmodaniel@burlingtonvt.gov मा इ-मेल गनुर्होस ्

सु�वधाहरू 

• बाथरूम 

• �व�ुत 

• 10 वटा टेबल (�व�भ� आकारको) 
• 30 वटा फो��ङ कुस� 
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• जाडोमा तातो बनाउने ठाउँ 

• सरसफाईका आपू�त�हरू 

• प्र�� रूपमा बानर्को अगा�डको घाँसे �ेत्रको प्रयोग 

  

�नयम तथा �नयमनहरू 

• बानर् भाडामा �लनका ला�ग 18 वषर् वा सोभ�ा बढी उमेरको हुनुपछर्  । 

• खोल्ने र ब� गन�/सफा गन� प्र�क्रयाहरू पालन गनुर्पछर्  । 

• बुक गन� समयमा �रजभ�सनका ला�ग अ�नवायर् रूपमा भु�ान गन�पछर्  । 

• �रजभ�सनको क्रममा भएको कुनै प�न ��तका ला�ग भाडावालहरू �ज�ेवार छन् । 
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