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Pebrero 2022
Sa Pinuno ng Kapitbahayan:
Malugod ko kayong ina-anyayahan na mag-apply para sa ika-28 Taunang Programa ng Pamumuno
ng Kapitbahayan (28th Annual Neighborhood Leadership Proram o NLP). Ang kakaiba at libreng
programa ay inaalok ng Long Beach Development Services, Housing & Neighborhood Services
Burea. Ang disenyo at kurikulum ay nagbibigay ng oportunidad para sa mga kalahok na palakasin
ang kanilang pakikipagugnayan sa Lungsod, sa mga paaralan, negosyo, magulang, pamilya,
kapitabahay at sa komunidad.
Dahil ang kalahok ay pinili mula sa mga kapitbahayan ng Long Beach, ang Programa ng Pamumuno
sa Kapitbahayan ang ay pinagsama ang isang diverse na grupo ng dedikadong residente na
makilahok sa isang karanasan ng limang buwan na magsasagawa ng mga pagpapahusay ng
kasanayan sa komunikasyon, pag-ayos ng mga kaguluhan, kasanayan sa pamumuno at relasyong
pangtao. Karagdangan pa dito, ang mga kalahok ay magpapahusay ng kanilang kaalaman hinggil
sa komunidad at sa network ng mga inilaang serbisyo.
Kalakip dito ay mahahanap niyo ang impormasyon para sa 2022 NLP at isang application. Kami ay
mag-aalok ng Sesyon ng Impormasyon para sa 2022 na Kandidato kung saan maaari niyong
makilala ang mga nakaraang nagtapos at higit pang matutunan ang tungkol sa programa:
Neighborhood Leadership Program
Sesyon ng Impormasyon ng Kandidato ng Klase ng 2022
Petsa: Miyerkoles, Ika 23 ng Marso, 2022
Oras: 6 – 7 p.m.
Sumali sa Zoom Miting:
https://bit.ly/3GSbUV6
Meeting ID: 957 3482 5228
Passcode: 572602
Sumali sa telepono
213.338.8477 Meeting ID: 957 3482 5228
Tumawag sa (562) 570-1010 o mag-email sa NSB@longbeach.gov kung kailangan ng interpreter
para sa miting. Ang application ay kailangan mapadala sa Miyerkoles, Marso 30, 4:30 PM. Ang
mga application ay maaaring kumpletuhin online, ipadala sa koreo sa lokasyon na nakalista sa
application. Pmaari kayong tumawag sa (562) 570-1010 para makahiling nga application form.
Aming inaasahan ang pakikpagugnayan sa niyo sa 2022.
Gumagalang,
Margaret Madden
Neighborhood Improvement Officer

For more information about the NLP, visit our program brochure online at:
longbeach.gov/lbds/hn/leadership or search online: “Long Beach Neighborhood
Leadership Program.” For more information, please call (562) 570-1010.
ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពី NLP, សូ មេមើលខិត្តប័ណ្ណកម្ម វ ិធីរបស់េយើង មេគហទំព័រ
longbeach.gov/lbds/hn/leadership ឬែស្វ ងរក មអុីនធឺណិត:
"កម្ម វ ិធី ព អ្ន កដឹក ំអ្នកជិត ងេ ទី្រក ុងឡ
ុ ងប៊ ិច។" ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ ម,
សូ មទូ រស័ព្ទេលខ (562) 570-1010។
Para más información o para obtener una copia en español, por favor llame a
(562) 570-1010.
Para sa higit pang impormasyon o para kumuha ng kopya sa Tagalog,
pakitawagan ang (562) 570-1010.
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Neighborhood Leadership Program
(Programa ng Pamumuno ng Kapitbahayan)
2022 Application
Deadline, Miyerkoles, Ika-30 ng Marso, 2022, at 4:30 p.m.
Sa Koreo: 411 W. Ocean Blvd., 3rd Floor, Long Beach, CA 90802
o tignan ang iba pang lugar ng pag-sumit sa ibaba
Pangalan:
Tirahan:
Lungsod:

Zip Code:

Telepono:
Email:
Direksyon para sa koreo (kung
angkop)
Mayroong pagsalin ng wika kung kailangan. Markahan ang Piniling Wika:
Ingles

Espanyol

Khmer

Ibang Wika:

Mga applications ay maaaring i-submit sa mga sumusunod:
Sa Koreo: 411 W. Ocean Blvd., 3rd Floor, Long Beach, CA 90802
Mga application na natanggap sa koreo pagkatapos ng deadline ay ituturing nahuli.
Sa Pamamagitan ng Email:
NSB@longbeach.gov
Harapan: Tawagan ang Neighborhood Resource Center para magpa-appointment kung nais
niyong dalhin ang kopya: (562) 570-1010. Paunawa, dahil sa mga batayan ng pandemya,
maaring hindi makapagbigay ng appointment sa mismong araw.
Online: NLP Application or https://forms.office.com/g/EULBWDaVS7
Mga aplikante ay kokontakin para ma-iskedyul ang isang interview o panayam.

Pahina 3 ng 14

This Page Intentionally Left Blank

Pahina 4 ng 14

Pangalan ng Aplikante
Personal na Kaysaysayan/Karanasan
1. Ilang taon na kayong naninirahan sa Long Beach?
2. Paki buod ang inyong karanasan sa pagboluntaryo sa kapitbahayan/komunidad.

3. Ano ang iyong pamamaraan ng pamumuno kapag katrabaho ang isang grupo?

4. Ano ang mga iyong dadalhin na mga kakaibang katangian sa Neighborhood Leadership
Program (NLP)?
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5. Sa iyong opinyon, ano ang dalawang pinaka mahalagang problema/oportunidad na
hinaharap ng mga kapitbahayan sa Long Beach ngayon?

6. Ano ang iyong mga ideya para lutasin ang mga problemang iyong inilista sa tanong sa #5?
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Neighborhood Leadership Program
(Programa ng Pamumuno ng Kapitbahayan)
Pangako sa Pakikilahok
Lahat ng miting ay gaganapin sa Zoom o teleconference
Sesyon ng Impormasyon ng Kandidato

Miyerkoles, Marso 23, 2022, 6:00 p.m.

Deadline ng Application ng Klase ng 2022

Miyerkoles, Marso 30, 22, 2022, 4:30 p.m.

Panayam ng Kandidato ng Klase ng 2022
Candidate Interviews

Miyerkoles, Marso 30, 2022, hanggang
Martes, Abril 13, 2022

Ang pangako sa panahon para sa Neighborhood Leadership Program ay masinsinan. Mga
kalahok ay inaasahang sumali sa LAHAT ng sesyon ng pagsasanay. Kung hindi kayo nakapunta
sa Unang Sesyon (Oryentasyon), kayo ay agadagad na tatanggalin. Pinapayagan ang tatlong
beses na hindi pagpasok para sa mga hindi tinatagubilin na mga sesyon. Mga kalahok na hindi
maaaring makasali sa isang sesyon ay dapat magsabi ng maaga sa mga tauhan sa (562) 5701010. Makalipas ang tatlong sesyon na hindi pagpasok, ikaw ay matatanggal mula sa programa.
Kung kayo ay hindi makakapangako sa iskedyul na ito, huwag munang mag-apply sa
ngayon.
Numero ng Sesyon at Paksa:

Petsa:

Oras:

1. Oryentasyon (Kinakailangan)

Huwebes, Mayo 5, 2022

5:30 p.m. – 9:00 p.m.

2. Komunkasyon at pagplano
ng Event/Proyekto

Huwebes, Mayo 19, 2022

6:00 p.m. – 9:00 p.m.

3. Pagpakilala ng unang
proyekto at paglabas ng
balita

Huwebes, Hunyo 2, 2022

6:00 p.m. – 9:00 p.m.

4. Araw ng unang proyekto

Sabado, Hunyo 18, 2022

8:00 a.m. – Tanghali

5. Presentasyon ng Pangkat at
pagpakilala ng ikalawang
proyekto

Huwebes, Hunyo 23, 2022

6:00 p.m. – 9:00 p.m.

6. Arawang ng pangalawang
proyekto

Sabado, Hulyo 9, 2022

8:00 a.m. – Tanghali

7. Presentasyon ng pangkat at
pagpakilala ng ikatlong
proyekto.

Huwebes, Hulyo 14, 2022

6:00 p.m. – 9:00 p.m.

8. Araw ng ikatlong proyekto

Sabado, Hulyo 30, 2022

8:00 a.m. – Tanghali

9. Presentasyon ng Pangkat /
Kilalanin ang inyong

Huwebes, Agosto 4, 2022

6:00 p.m. – 9:00 p.m.
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10. Pagsasalaysay ng
programa at paghanda sa
pagtatapos

Huwebes, Agosto 18, 2022

6:00 p.m. – 9:00 p.m.

11. Pagtatapos

Sabado, Agosto 27, 2022

10:00 a.m. – 1:00 p.m.

Mga kalahok ay aasahang makikipagkita sa labas ng oras ng klase. Lahat ng mga
proyekto ng komunidad ng Klase ng 2022 ay ipapatupad sa pakikpagtulungan mula sa mga
kalahok ng programa.

Mga Miting ng Proyekto ng Komunidad Community:
Mga kalahok sa programa ay ilalagay sa mga pangkat para suportahan ang tatlong pinlanong
mga proyekto ng komunidad. Mga pinuno ng mga pangkat ay dapat makilahok sa labas ng
mga miting ng pangkat para maging karapatdapat sa pagtatapos. Bigyan ng total na di
kukulang sa 20 oras na sesyon sa labas ng programa para makipagtrabaho sa mga pinuno ng
pangkat.

Mahalaga na inyong maintindihan at igalang itong mga pangako.
Mga Application na walang pirma sa ibaba ay hindi tatanggapin.
Nauunawaan ko at sumasangayon ako sa mga pangakong ito.

Pirma ng Aplikante

Petsa:

Isang opsyonal na Sesyon ng Impormasyon ng Kandidato ay iaalok mula 6:00 p.m.
hanggang 7:00 p.m. sa Miyerkoles, Marso 23, 2022, sa Zoom. Habang nasa sa sesyon ng
impormasyon, maaari niyo pang matutunan ang tungkol sa programa, marinig ang mga dating
mga nagtapos tungkol sa kanilang karanasan, at ang inyong mga tanong ay sasagutin ng
tauhan ng Lungsod.
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Impormasyong Demograpiko
Pagukulan ng ilang sandal ang pagkompleto ng mga sumusunod na impormasyon. Itong
impormasyon ay gagamitin para mga kadahilanang pananaliksik lamang. Ito ay
mananatiling kompidenysal at hindi gagamitin para matukoy ang iyong pinili bilang
kalahok.
Pangalan: ___________________________________ Kasarian: _________________
1. Lahi/Etnisidad (mag-check ng isa)
____ American Indian/
____ American Indian/
Alaskan Native
Alaskan Native &
Puti

____ American Indian/Alaskan
Native & Itim/Aprikano
Amerikano

____ Asyano

____ Itim/African American

____ Asyano & Puti

____Itim/Aprikano/Amerikano ____ Latino(a)
& Puti
____ Puti

____ Katutubong Hawayano/Iba
Taga Islang Pasikipiko

____ Halong mga Lahi

2. Edad (Mag-check ng isa)

____18-19 taon

____ 20-29 taon

____ 50-59 taon ____ 60-69 taon

____ 30-39 taon

____ 40-49 taon

____ 70-79 y taon ____ Over 80 taon

3. Anong mga wika ang iyong sinasalita at naiitindihan? (icheck ang lahat ng angkop)
____ Ingles ____ Espanyol

____ Khmer ____ Iba ____________________

4. Ano ang huling baytang ng pag-aaral ang iyong natapos?
____ Grades 1-3

____ Grades 4-5

____ High School Graduation/GED Equivalent

____ Grades 6-8

____ Grades 9-11

____ Kaunting Kolehiyo

____ Associate Degree
____ Bachelor’s Degree
____ Master’s Degree
____ Iba pa____________________________

Pahina 9 ng 14

This Page Intentionally Left Blank

Pahina 10 ng 14

Neighborhood Leadership Program
(Programa ng Pamumuno ng Kapitbahayan)
Form ng Nominasyon
Deadline ng pag-submit: MIyerkoles, ika-30 ng Marso, 2022 at 4:30 p.m.
Para mag apply para sa Neighborhood Leadership Program (NLP), mga aplikante ay dapat magapply kasama ang nakompletong form ng nominasyon o liham ng rekomendasyon mula sa isang tao
na kilala ang mga katangian ng pamumuno ng aplikante. Ang liham na ito ay dapat manggaling mula
sa isang pinuno ng isang organisasyon tulad ng isang asosasyon ng kapitbahayan, isang
Departmento ng Lungsod ng Long Beach, isang organisasyon ng isang grupong pang-relihiyon,
isang nagtapos ng NLP, o isang organisasyon na pang negosyo, komunidad or propesyonal.
Pangalan ng Aplikante
Pangalan ng nagpasok ng pangalan
Organisasyon/Asosasyon ng nagpasok
ng pangalan
Titulo ng nagpasok ng pangalan
Direksyon ng nagpasok ng pangalan
Telepono ng nagpasok ng pangalan
E-mail ng nagpasok ng pangalan
Magbigay ng maikiling paliwanag kung bakit ang pangalan sa itaas ay karapatdapat na maging
kasali sa NLP:

Pirma

Petsa:
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Tignan sa likod ang mga instruksyon sa pag-submit.

Instruksyon sa Pag-submit: Mga nagpasok ng pangalan ay maaaring ibalik itong form ng
nominasyon o liham ng rekomendasyon sa aplikante o i-submit sa Neighborhood Resource Center
sa paf-fax sa (562) 570-5248 o e-mail sa: nsb@longbeach.gov.
Koreo 411 W. Ocean Blvd., 3rd Floor, Long Beach, CA 90802 mga nominasyon na ipinadala sa
koreo pagkatapos ng deadline ay ituturing na huli na.
Harapan: Tumawag sa Neighborhood Resource Center para gumawa ng appointment kung nais
niyong dalhin ang kopya: (562) 570-1010. Paunawa, dahil sa mga batayan ng pandemya, maaring
hindi makapagbigay ng appointment sa mismong araw.
Kung nais niyo na kumpletohin ang form ng nominasyon, i-Click Dito o bumisita sa
https://bit.ly/3gOIg8L
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Neighborhood Leadership Program
(Programa ng Pamumuno ng Kapitbahayan)
Pangako sa Pakikpaglahok
Mga mitin ay gaganapin sa Zoom at maaaring lumipat sa harapang sesyon ayon sa patnubay ng
mga opisyal ng kalusugan.
Sesyon ng Impormasyon ng Kandidato

Miyerkoles, Marso 23, 2022, 6:00 p.m.

Deadline ng Application para sa Klase ng 2022

Miyerkoles, Marso 30, 2022, 4:30 p.m.

Interview ng mga Kandidato ng Klase ng 2022

Miyerkoles, Marso 30, 2022, hanggang
Miyerkoles Abril 13, 2022

Ang pangako sa panahon para sa Neighborhood Leadership Program ay masinsinan.
Mgakalahok ay inaasahang sumali sa LAHAT ng sesyon ng pagsasanay. Kung hindi kayo
nakapunta sa Unang Sesyon (Oryentasyon), kayo ay agadagad na tatanggalin. Pinapayagan ang
tatlong beses na hindi pagpasok para sa mga hindi tinatagubilin na mga sesyon. Mga kalahok na
hindi maaaring makasali sa isang sesyon ay dapat ipaalam ng maaga sa tauhan sa (562) 5701010. Makalipas ang tatlong sesyon ng hindi pagpasok, ikaw ay tatanggalin sa programa.
Kung kayo ay hindi makakapangako sa iskedyul na ito, huwag munang mag-apply sa
ngayon.

Numero ng Sesyon at Paksa:

Petsa:

Oras:

1. Oryentasyon (Kinakailangan)

Huwebes, Mayo 5, 2022

5:30 p.m. – 9:00 p.m.

2. Komunkasyon at pagplano ng
Event/Proyekto

Huwebes, Mayo 19, 2022

6:00 p.m. – 9:00 p.m.

3. Pagpakilala ng unang proyekto
at paglabas ng balita

Huwebes, Hunyo 2 2022

6:00 p.m. – 9:00 p.m.

4. Araw ng unang proyekto

Sabado, Hunyo 18 2022

8:00 a.m. – Tanghali

5. Presentasyon at pagpakilala
ng ikalawang proyekto

Huwebes, Hunyo 23, 2022

6:00 p.m. – 9:00 p.m.

6. Arawang ng pangalawang
proyekto

Sabado, Hulyo 9, 2022

8:00 a.m. – Tanghali

7. Presentasyon ng pangkat at
pagpakilala ng ikatlong
proyekto.

Huwebes, Hulyo 14 2022

6:00 p.m. – 9:00 p.m.

8. Araw ng ikatlong proyekto

Sabado, Hulyo 30, 2022

8:00 a.m. – Tanghali
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9. Presentasyon ng Pangkat /
Kilalanin ang inyong

Huwebes Agosto 4 2022

6:00 p.m. – 9:00 p.m.

10. Pagsasalaysay ng programa
at paghanda sa pagtatapos

Huwebes, Agosto 18, 2022

6:00 p.m. – 9:00 p.m.

11. Pagtatapos

Sabado, Agosto 27, 2022

10:00 a.m. – 1:00 p.m.

Mga kalahok ay aasahang makikipagkita sa labas ng oras ng klase. Lahat ng mga proyekto
ng komunidad ng Klase ng 2022 ay ipapatupad sa pakikpagtulungan mula sa mga kalahok ng
programa.

Mga Miting ng Proyekto ng Komunidad Community:
Mga kalahok sa programa ay ilalagay sa mga pangkat para suportahan ang tatlong pinlanong
mga proyekto ng komunidad. Mga pinuno ng mga pangkat ay dapat makilahok sa labas ng mga
miting ng pangkat para maging karapatdapat sa pagtatapos. Bigyan ng total na di kukulang sa
20 oras na sesyon sa labas ng programa para makipagtrabaho sa mga pinuno ng pangkat.

Isang opsyonal na Sesyon ng Impormasyon ng Kandidato ay iaalok mula 6:00 p.m. hanggang
7:00 p.m. sa Miyerkoles, Marso 23, sa Zoom. Habang nasa sa sesyon ng impormasyon, maaari
niyo pang matutunan ang tungkol sa programa, marinig ang mga dating mga nagtapos tungkol
sa kanilang karanasan, at ang inyong mga tanong ay sasagutin ng tauhan ng Lungsod.

Para makahiling nitong impormasyon na ito sa isang alternatibong format o humiling ng makatwirang
akomodasyon, maaaring kontakin ang Development Services Department sa longbeach.gov/lbds sa
562.570.3807. May minimum na tatlong araw ang hinihiling para makaseguro kung mayroon; gagawin ang lahat
para mapaunlakan ang mga hiling na may maikling paunawa.
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