
समरभिललाई शितल राख्नुहोस्। 
सामुदायिक परियोजना 
अनुदान कार्यक्रम

सन् २०२१ मा समरभिल सिटि र महानगरीय क्षेत्र 
योजना परिषदले छ वटा सामुदायिक संस्थाहरूलाई 
समरभिलमा गर्मी प्रतिरोधी क्षमता निर्माण 
गर्न अनुदान दिएको छ। 

परिणामहरू? 

जलवायु-संचालित गर्मीको जनचेतना 
बढेको छ 

100  
टोपी सहित १०० कूलिङ किट, इन्सुलेट लंच बक्स, 
र पानीका बोतलहरू वितरण गरियो 

150     
बिजुलीका फ्यान वितरण गरियो  

35     
एयर कण्डिसनहरू वितरण गरियो  

साउथ स्ट्रिट फार्म र धेरै बिद्यालयका 
बगैंचाका लागि फ्यान, स्प्रिंकलर्स, 
र चिसो बनाउने संरचनाहरू किनिए तथा 
बनाईए

7  
परिवारहरूले पहिले बाँकी रहेका उपयोगिताका रकमहरू 
तिर्न सहायता प्राप्त गरे 

चकी ह्यारिस पार्कमा कूलिङ मिस्ट, 
सङ्गीत, र एनिमेसन लगायत “मिस्ट्री 
मेसिन” कूलिङ स्थापनाले परिवारहरूलाई 
आकर्षित गर्यो। 

अनुदान 
सामुदायिक संस्थाहरूले गर्मी कमगरी अवस्थामा सुधार गर्न साना-स्तरीय गुरु योजनाहरू प्रस्ताव गरेका 
छन्। कार्यक्रमका तीनवटा लक्ष्यहरू थिए:

1
गर्मी कमगर्न 
सहयोगी हुने योजनाको 
लागि क्षमता निर्माण 
गर्नुहोस्। 

2
सामुदायिक सरोकारहरू 
र प्राथमिकता दिईएको 
दीर्घकालीन समाधानहरू 
पहिचान गर्नुहोस्।

3
सन् २०२१ को गर्मीमा कमजोर 
बासिन्दाहरूको लागि गर्मीको 
जोखिम र असुविधा घटाउनुहोस्। 

सानो-
अनुदानमा 
थपका लागि 
अर्को पृष्ठमा 
जानुहोस्!

समरभिललाई शितल राख्ने बारेमा 
समरभिल शितलपन अनुदान परियोजना गर्मीमा समरभिलको सामुदायिक 
शितलपनालाई सुधार गर्ने पहल हो। यो पहल २०२० मा समरभिल सिटि र महानगरीय 
क्षेत्र योजना परिषद् (एम.ए.पि.सि.) बीचको सहकार्यको रूपमा जलवायु परिवर्तनको 
कारण पर्ने स्वास्थ्य प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न सुरु गरिएको थियो। यस 
अनुदान कार्यक्रम भन्दा पहिले सम्बन्धित टोलीले गर्मीका लागी रणनीतिक 
तयारीहरुको अनुसन्धान गरेको थियो र अत्यधिक गर्मीको बारेमा व्यापक सामुदायिक 
संलग्नताका लागी समुदायलाई परिचालित गरेको थियो। यसको थप जानकारीका लागी 
www.mapc.org/keep-cool-somerville मा जानुहोस्। 



परियोजनाहरू 
२०२१ को गर्मीमा ६ वटा सामुदायिक संस्थाहरूले परियोजनाहरू पूरा गरे: 

समरभिललाई शितल राख्नुहोस्। 

समरभिल फ्रेस्को: 
आप्रवासी आमाबाबु र हजुरबा हजुरआमाको टोलीले 
नियमित रूपमा चरम गर्मीले स्वास्थ्यमा पार्ने 
प्रभावका बारेमा आफ्नो ज्ञान अभिवृद्धी गर्न र 
आफ्नो परिवार एवं छिमेकीलाई गर्मीबाट जोगाउने 
बारेमा स्पष्ट पार्ने आफ्नो सीपको सुधार गर्ने 
कार्य गरे।

समूह: 
• स्थानीय चिसो ठाउँहरूको सुधारको लागि वकालत 

गरियो। 
• १५० भन्दा बढी द्विभाषी पुस्तिकाहरू दिइयो 

जसमा सुझावहरू, व्यञ्जन जानकारी, र शीतल 
रहने बारेका जानकारीहरू उपलब्ध छन्।

• समरभिल अंग्रेजि शिक्षा ग्रीष्मकालीन 
कार्यक्रममा लगभग १०० विद्यार्थीहरूलाई 
पुस्तिकाहरू, टोपीहरू, इन्सुलेटेड पानीका 
बोतलहरू, र साना कुलरहरू सहितको कुलिङ 
किटहरू वितरण गरियो।

समरभिल आवास प्राधिकरण (एस.
एच.ए.) 

• परिवार, वृद्धवृद्धा र कम आय निश्रित आवासमा 
बस्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि 
वातावरणीय ऋण कार्यक्रम अन्तर्गत १८ वटा 
एयर कन्डिसनर वितरण गर्ने र स्थापना गर्न 
सहयोग गर्ने कार्य गरियो। 

• गर्मी सुरक्षा जानकारी सहित चिसो कायम राख्ने 
साधान/सामाग्रिहरू वितरण गरियो। चिसोपन 
कायम राख्ने सहायताको लागी जिम्मेवारीमा 
रहेका बासिन्दाहरूलाई जानकारी दिने कार्य गर्न 
अन्य संस्थासँग काम गरियो। 

समरभिल सामुदायिक कार्य एजेन्सी 
(सि.ए.ए.एस.) 

• १७ वटा एयर कण्डिसनहरू वितरण गरियो। 
• $१६५ देखि $४८० सम्मको उपयोगिता बिलहरू तिर्ने 

लगाय सात घरपरिवारहरूलाई सहायता गरियो र 
केहीलाई पुन:भुक्तानी योजना कार्यक्रमहरूमा 
जोडियो।

क्ल्यारेन्डन हिल टावर्स
• परिवारका पुराना वयस्क सदस्यहरूलाई चिठ्ठा 

मार्फत १५० वटा फ्यानहरू वितरण गरियो। 
• सबै बासिन्दाहरूलाई गर्मी स्वास्थ्य सुरक्षा 

जानकारी सार्वजनिक गरियो। 

बेन्ट/हाउज आर्ट्स
बेन्ट/हाउजले संगीत, कूलिङ मिस्ट, र रंगीन 
एनिमेसनहरू समावेश गर्ने अन्तरक्रियात्मक कला 
स्थापना “मिस्ट्री मेसिन” सिर्जना गर्यो।

• साउथ स्ट्रिट फार्म र चकी ह्यारिस पार्कमा 
भएका दुई कार्यक्रमहरूले बालबालिका सहितका 
परिवारहरू लगायत विविध श्रोताहरूलाई आकर्षित 
गरे र धेरै संख्याका दर्शकहरूमा गर्मी सुरक्षा 
जानकारीमा जागरूकता फैलाउन सहयोग गरे।

• सेक्रेट बोस्टन, बोस्टनको गैर-नाफामुखी 
पत्रकारिता इन्स्टिच्युट, ग्राउन्डवर्क 
समरभिल, ईस्ट समरभिल मेन स्ट्रिटहरू, र चकी 
ह्यारिस पार्कका छिमेकी/साथीहरूसँग सम्बन्ध 
स्थापनाका लागि साझेदारी कायम गरियो।ग्राउन्डवर्क समरभिल

ग्राउन्डवर्क समरभिल हरित टोलीमा १४ देखि १९ 
वर्षका युवाहरू समावेश छन् जसले ग्राउन्डवर्कको 
सिटि फार्म र बिद्यालयका बगैंचामा काम गर्छन्। 
वातावरणीय न्यायको बारेमा जानकारी लिन्छन। 
यसको वकालत र नेतृत्व कौशलको विकास गर्छन्।

यस गर्मीमा, टोली:  
• विकसित र प्रसारित प्रस्तुतीकरणहरू, उडानहरू, 

र गर्मीको प्रभावहरू कम गर्ने बारे विचारहरू र 
उनीहरूको अनुभवहरूको बारेमा छोटो भिडियोहरू 
तयार गरियो।

• मिस्ट्री मेसिन कार्यक्रम र समूहको घुम्ती 
बजारमा अत्यधिक गर्मीको बारेमा जनमानसमा 
सम्पर्क गरी सर्वेक्षण सङ्कलन गरियो।

• यस गतिविधिहरुमा २०० जना भन्दा बढी 
व्यक्तिहरु सम्म सम्पर्क गरियो।

• खेतमा युवाहरूलाई चिसो राख्न फ्यान मिस्टरहरू, 
छाया संरचनाहरू, र स्प्रिंकलरहरू किन्नको 
लागि मिनी अनुदान कोष प्रयोग गरियो।

• जलवायु परिस्थितिहरूको लागि भविष्यका 
बालीहरू अद्यावधिक गर्ने योजना बनाइएको छ।


