Sino ang maaaring mag-

Paano ako pwedeng mag-apply?

apply?

Mayroong application sa: Housing and
Neighborhood Resource Center

Para mag-apply, kailangan:

411 West Ocean Blvd., 3rd Floor

⚫

Nakatira sa Long Beach

Long Beach, CA 90802

⚫

May edad na 18 na taon

⚫

Kumpletuhin at i-submit ang
application bago magdeadline.

⚫

Mag submit ng liham ng
rekomendasyon mula sa
isang organisasyon o grupo
na taga Long Beach

Maaari makakuha ng application sa
pagtawag sa 562.570.1010, o email
NSB@longbeach.gov/nlp.
Isama sa application ang isang liham ng
rekomendasyon mula sa isang lider ng
isang organisasyon mula sa Long Beach
tulad ng:
⚫

Asosasyon ng kapitbahayan

⚫

Organisasyon pang negosyo,
komunidad o propesyonal

⚫

Departamento ng Lungsod ng Long
Beach

⚫

Grupo ng organisadong relihiyon

⚫

Alumni ng Programa ng Pamumuno
ng Kapitbahayan
Para makahiling nitong impormasyon sa isang alternatibong
format o humiling ng makatwirang akomodasyon, maaaring
kontakin ang Development Services Department at
longbeach.gov/lbds at 562.570.3807. May minimum na
tatlong araw para matiyak na mayroon, susubukan ang lahat
ng mapaunlakan ang mga hiling na may maiklang notisya

Programa para sa Pamumuno
ng Kapitbahayan

Ano ang Programa ng Pamumuno ng
Kapitbahayan?

Ang Programang ay Tutulong Sa Iyo:
•

Pahusayin ang iyong kaalaman sa
komunikasyon

Ang Programa ng Pamumuno ng Kapitbahayan

•

Kilalanin ang mga benepisyo ng diversity

(Neighborhood Leadership Program o NLP) ay

•

Lumikha ng mga makabagong solusyon

inaalok ng Long Beach Development Services

para sa pagpapahusay ng inyong

Bureau. Itong programa ng limang buwan at sa

kapitbahayan
•

Kilalanin ang mga rekurso at mga ugnayan

residente at nagtuturo sa kanila ng kahusayan,

•

Mag-apply ng mga grants

kaalaman at mga rekursong kanilang para

•

Magplano at kumumpleto ng mga proyekto

ating komunidad.

ng komunidad
•

Itong programa ay libre sa mga kalahok at

Panahon?
Ang pananagutan sa panahon para sa
Programa ng Pamumuno ng Kapitbahayan ay
masinsinan. Ang mga sesyon ng pagsasanay o
training ay kadalasan ginaganap dalawang
beses sa isang buwan sa loob ng limang

iba’t ibang wika ay nag-aayuda sa katutubong

makagawa ng kaibahan sa kalidad ng buhay ng

Ano ang Pananagutan sa

Magkaroon ng kompyansa sa pagsalita sa
publiko.

buwan kasama ang Huwebes at Sabado na
mga sesyon. Tignan ang application para sa
partikolar na petsa at oras.
Mga kalahok ay inaasahan din na
makipagtagpo sa labas ng regular na klase
para sa mga proyekto na ipapatupad para

bahaging pinondohan galling sa Federal

Crystal Day, Klase ng 2018

Community Development Block Grant (CDBG)

“Ang NLP ay nagbigay sa akin

Program.

ng matatag na mga kaalaman,

pagsilbihan ang mga residente ng Long
Beach.
Emily Kiwa Tanaka,

mula sa pagsulat ng grant
Tommie Simons,
Klase ng 2012
“Ang NLP ay napakahalaga sa
pagtuturo sa akin ng
kaalamang pang komunikasyon at kung paano makipagnetwork sa iba ng magawa ang mga atas.

hanggang
sa pagtaguyod ng pakikipagugnayan sa komunidad.

Klase ng 2011

Ang program ay naghatid din sa akin ng isang

makalikha ng makabuluhang

matulungin na network ng mga indibidwal na
nakikipagdiwang, nasasandalan, at nasusuportahan.
Ang kaalaman sa personal na pamumuno na aking
natutunan sa Programa ng Pamumuno ng
Kapitbahayan ay nagbigay sa akin ng inspirasyon para
hikayatin ang iba na maging aktibong lider ng mga
komunidad.

“Ang NLP ay tumulong sa akin

pakikipagkaibigan sa mga kaparehong-isipang mga tao na
nagagalak sa pagboluntaryo sa mga malapit sa
damdaming mga proyekto. Natulungan ako na magkaroon
ng kumpiyansa sa pagsulong dahil ako’y mayroong mga
handang mga sandata na gawing katotohanan ang mga
pangarap.

