What is LBPL To-Go?
ត ើ LBPL-To-Go ជាអ្វតី ៅ?

LBPL To-Go is the library's contactless pick-up service for books, DVDs, CDs, and audiobooks that
aligns with the State and County's Phase 2 reopening plan for libraries.
LBPL To-Go គឺជាតេវាកម្មដែលបណ្ណាល័យផ្ដល់ជនូ កនងុ ការម្កយកតេៀវតៅ ឌីវីឌី េីឌី និង តេៀវតៅស្តាប់ឬអ្ូឌយី ូ តោយគ្មមនការប៉ះពាល់ជាម្ួយអ្នកែទៃ
និងដែលស្េបនឹងដផ្នការតបើកបណ្ណាល័យត ងើ វិញែំណ្ណក់កាលៃី ២ របេ់រែឋនិងតោនធី។

How LBPL To-Go works:
ត ើ LBPL-to-Go ែំត រើ ការយងែូចតម្ាច៖

Step 1: Place your items on hold
ជំហានៃី ១៖ កក់ៃករបេ់របរដែលតោកអ្នកចង់ខ្ចី

You can place items on hold online or by phone by calling any of the following seven libraries Tue-Sat,
10am-5pm:
តោកអ្នកអាចតធវើការកក់ៃកតៅតលើស្បព័នធអ្នឡាញ ឬតោយៃូរេ័ពទតៅកាន់បណ្ណាល័យណ្ណម្ួយកនុងចំតណ្ណម្បណ្ណាល័យទំង ៧ ោងតស្កាម្ ពីទងៃអ្ង្គារែល់ទងៃតៅរិ៍ ចាប់ពីត ង ១០ ស្ពឹក ែល់ត ង ៥ ោៃ ច៖









BJK Main | 562-570-7500
Michelle Obama | 562-570-1047
Mark Twain |562-570-1046
Bay Shore | 562-570-1039
El Dorado | 562-570-3136
Los Altos | 562-570-1045
Harte | 562-570-1044

Select which of these locations you will pick up from.
េូម្តស្ជើេតរីេៃីតងំ ម្ួយកនងុ ចំតណ្ណម្ៃីតងំ ទំងតន៉ះដែលតោកអ្នកចង់តៅយករបេ់ដែលតោកអ្នកបានខ្ច។ី

Step 2: Wait for notification, then tell us when you can pick up items
ជំហានៃី ២៖ រង់ចាំឲ្យោងបណ្ណាល័យជូនែំ ងឹ ត យើ បន្ទទប់ម្កេូម្ស្បាប់តយើងខ្្ឲ្ុំ យបានែឹងថាតោកអ្នកអាចម្កយករបេ់ដែលបានខ្ចតី ៅតពលណ្ណ

When your hold is available, you’ll receive an email or phone call notification with a reminder to call
the location to schedule your pick-up day. Item pick-up is Tuesday through Saturday, 10am-1pm at
Bay Shore, Mark Twain, Los Altos, Harte, El Dorado, and Michelle Obama Libraries. Item pick-up is
Tuesday through Saturday, 10am-3pm at BJK Main Library.

តៅតពលដែលរបេ់ដែលតោកអ្នកបានកក់ៃក នេស្ ប់ខ្ចីតន្ទ៉ះតោកអ្នកនឹងៃៃួលការជូនែំ ឹងតម្អ្ីដម្លឬៃូរេ័ពទតោយ នការរំលកឹ ឲ្យតោកអ្នក ៃូរេ័ពម្ទ កៃីតងំ បណ្ណាល័យតែើម្បីកំ ់ទងៃម្កយករបេ់។
ការម្កៃៃួលរបេ់គឺ នចាប់ពីទងៃអ្ង្គាររ ូ ែល់ទងៃតៅរ៍តវោត ង ១០ ស្ពឹកែល់ត ង ១ រតេៀលតៅឯបណ្ណាល័យ Bay Shore, Mark Twain, Los Altos, Harte, El

Dorado, និងបណ្ណាល័យ Michelle Obama។ េស្ ប់បណ្ណាល័យ BJK Main Library តោកអ្នកអាចម្កៃៃួលរបេ់ពីទងៃអ្ង្គាររ ូ ែល់ទងៃតៅរ៍តវោត ង ១០ ស្ពកឹ ែល់ត ង ៣
រតេៀល។

Step 3: Arrive at the library during your scheduled pick-up time
ជំហានៃី ៣៖ េូម្ម្កបណ្ណាល័យតែើម្បីៃៃួលរបេ់ដែលតោកអ្នកបានខ្ចតី ម្តពលតវោដែលបានកំ ់

Call the number of the library when you arrive. Staff will tell you when to approach the pick-up table.
េូម្ៃូរេ័ពម្ទ កតលខ្ៃីតំងបណ្ណាល័យតៅតពលតោកអ្នកបានម្កែល់។ បគាលកិ នឹងជូនែំ ងឹ ែល់តោកអ្នកតៅតពលដែលអាចត ើងតៅៃៃួលរបេ់បាន។

Step 4: Follow staff instructions and wait until your items are placed on the pick-up table.
ជំហានៃី ៤៖ េូម្តធវតើ ម្ការដ ន្ទំរបេ់បគាលកិ ត យើ រង់ចាំរ ូ ែល់របេ់ដែលតោកអ្នកបានខ្ចស្ី វូ បានោក់តៅតលើ េស្ ប់ការម្កៃៃួល។

The pick-up process will include no physical contact between staff and library patrons. Follow staff
instructions and wait until your items are placed on the pick-up table and staff let you know you can
approach.
ែំត ើរការទនការម្កៃៃួលរបេ់តន៉ះនឹងគ្មមនការប៉ះពាល់ដផ្នករាងកាយរវាងបគាលិកនិងអ្នកតស្បើស្បាេ់បណ្ណាល័យតៃ។
េូម្តធវតើ ម្ការដ ន្ទំរបេ់បគាលិកត យើ រង់ចាំរ ូ ែល់របេ់ដែលតោកអ្នកបានខ្ចីស្ ូវបានោក់តៅតលើ េស្ ប់ការម្កៃៃួល។ បគាលិកនឹងជស្ បតោកអ្នកឲ្យបានស្ជាបតៅតពលដែលអាចត ើងតៅៃៃួលរបេ់តៅតលើ បាន។

Staff will check out your items and bring them out in a paper bag with your checkout receipt
attached.
បគាលកិ នឹងពិនិ យតម្ើលរបេ់ដែលតោកអ្នកបានខ្ចីត ើយយកតៅោក់កងនុ ងង់ស្កោេតោយ នបង្គាន់ទែខ្ចភ្ជី ា ប់ជាម្ួយ។

For your safety and the safety of others, please wear a face covering and stand at least 6 feet from
others.
តែើម្បីរកាេវ ភ្ជថិ ពរបេ់តោកអ្នកនិងេវ ភ្ជថិ ពរបេ់អ្កន ែទៃេូម្ពាក់បាងំ ម្ខ្និងឈរយង ចិ ៦ វី ពីអ្កន ែទៃ។

Book drops at all locations are open. You may return all library materials you have. We are not
accepting donations at this time.
កដនែងេស្ ប់ៃ ែ ក់តេៀវតៅគឺតៅដ បនាតបើកតៅតម្ៃីតំងបណ្ណាល័យទំងអ្េ់កងនុ ស្កងុ ។ តោកអ្នកអាចស្បគល់េ ា រៈបណ្ណាល័យដែលបានខ្ចទី ំងអ្េ់ម្កវិញតោយតស្បកើ ដនែងៃ ែ ក់ទំងតន៉ះ។
តយើងម្ិនៃៃួលយករបេ់ដែលបរិចាចកតៅតពលតន៉ះតៃ។

