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समरभिल भसटि, म्यासाच्यसुटे्स ्

जोशफे ए किाािोनी 
मयेर 

सम्पका : नताशा पेरेज, (६१७)५०४-७४२८ ईमलेः media@somervillema.gov      

 

मयेरको गषृ्मकाभलन रोजगार कायाक्रमका लाभग आवदेनहरू उपलब्ध छन ्। 

 

रोजगार/रोजगार प्रभशक्षण िर्ुाअल अवसरहरू उपलब्ध छन ्। 

 

समरभिल, म्यासाच्यसुटे्स ्- समरभिल यवुाहरू यता ध्यान ददनहुोस् ! मयेरको ग्रीष्मकालीन रोजगार कायाक्रमल े

ग्रीष्म २०२० को लाभग मगंलवार, जनू ९, २०२० देभि आवदेनहरू स्वीकार गटररहेको छ । यस वार्षाक कायाक्रम 

माफा त समरभिलका १०० जना िन्दा बढी दकशोर/दकशोरीहरुलाई भसटिका भवभिन्न भविागहरू अन्तगात 

अवसरहरू प्रदान गटरनेछ, जसमध्य ेधरैे यस वषा धरैे जसो िर्ुाअल रुपमा हुनेछन ्। यसमा योग्य हुनका लागी 

भवद्यार्थीहरू उच्च भवद्यालयमा िनाा िएको, समरभिल बाभसन्दा, र कभम्तमा १६ बषाको उमरे पगुकेो हुनु पदाछ । 

टरदक्रयसन भविागको कभम्तमा १४ बषा उमरेको यवुाका लाभग सीभमत अवसरहरू उपलब्ध छन ्। 

आवदेनहरू शकु्रबार, जनू १९, २०२० मध्यान्न १२:०० सम्ममा गगुल फारम माफा त उपलब्ध हुनछेन ्। यसका 

लागी https://bit.ly/SomervilleSummerJobs2020 मा हेनुाहोस ्। दढला गरी प्राप्त आवदेनहरू स्वीकार 

गटरने छैन । 

सबै आवदेकहरूको अन्तवााताा जनू २२ सम्म हुनछे र र्यन िएका यवुाहरूल ेकायाक्रम सरुु हुन ुअभि 

अभिमिुीकरण ताभलम परूा गनुापदाछ । ग्रीष्मकालीन रोजगारमा हप्तामा करीव २० िण्िा काम गनुा आवश्यक 

हुन्छ, तर्थापी वास्तभवक समय ताभलका रोजगारदाता अनसुार फरक फरक हुन सके्नछ । 

यदद तपाईंसगँ कुनै प्रश्नहरू छन ्वा र्थप जानकारी र्ाहनहुुन्छ िन,े सामदुाभयक सवेा प्रबन्धक जभेनफर 

मानभसयालाई (६१७)६२५-६६०० को २४०६ वा jmancia@somervillema.gov मा सम्पका  गनुाहोस ्। 

 

mailto:media@somervillema.gov


 

समरभिल भसटि जाभत, रंग, ललगं, धमा, उमेर, मलू राभियता, अशक्तता वा अन्य कुनै सरुभक्षत कोिीको आधारमा 

िदेिाव नगन ेएक सकारात्मक/समान अवसर िएको रोजगारदाता हो । मभहला, अल्पसखं्यक, पुवा 

सरुक्षाकमीहरू, र अशक्तता िएका व्यभक्तहरूलाई आवदेन ददन प्रोत्साभहत गटरन्छ । 

  

 धन्यवाद ।  

 

अशक्तता िएका व्यभक्तहरू जसलाई अभतटरक्त सहयोग र सवेाहरू र्ाभहन्छ र सेवा सम्बभन्ध प्रिावकारी सञ्चारका 

लाभग वकैभल्पक ढारँ्ामा भलभित सामग्री वा नीभत र प्रदक्रयाहरूमा व्यावहाटरक सशंोधनहरू गना, समरभिलको 

भसटिका कायाक्रमहरू र गभतभवभधहरू उपभस्र्थभतका लागीपहँुर् भवस्तार गना वा बठैकहरूमा उपभस्र्थत हुनका लागी 

नने्सी सलामौनलाई (६१७)६२५-६६०० x २३२३ वा NSalamoun@somervillema.gov मा सम्पका  

गनुापदाछ । 
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