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Inilunsad ng Long Beach ang Paghahatid ng mga
Donasyon ng mga Libro para sa Pagdating ng mga
Dayuhang mga Bata
Malugod na Tinanggap ang mga Donasyong Libro para sa mga Bata
para sa Edad ng Sanggol hanggang sa Batang nasa Hustong Gulang

Long Beach, CA - Ang lungsod ng Long Beach sa pakikipagsosyo sa Long Beach
Convention & Visitors Bureau (CVB) ay inihayag ngayong araw na ito na may isang
paghahatid ng donasyon ng mga libro na magaganap upang suportahan at aliwin ang
mga bata na darating kaagad sa US Department of Health and Human Services (HHS)
na magiging kanlungan nila sa Long Beach Convention Center.
Ang Lungsod ay nakatanggap ng labis na interes mula sa pamayanang Long Beach
upang suportahan ang mga darating na bata at ang pagbibigay ng mga libro para sa
mga bata ay isang mahusay na paraan upang makisali ngayon upang suportahan ang
pagsisikap na ito.
“Ang Long Beach ay kilala sa pagiging isang nakakaengganyong komunidad at ang
mga donasyon na mga bagong libro ay tunay na magpapabuti sa pananatili ng mga
bata,” sinabi ng Direktor ng Pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach na si Glenda
Williams. “Ang mga libro ay isang mahusay na paraan upang akitin ang imahinasyon

ng isang tao at pagbutihin ang pagbabasa na isang kritikal na kasanayan na
kinakailangan upang humantong sa isang matagumpay na buhay.”
“Ang mga donasyon ng libro ay walang alinlangan na maaalagaan ng mga bata na
pagbibigyan nito,” sabi ng Pangulo at CEO ng Long Beach CVB na si Steve Goodling.”
Malaking pasasalamat sa aming mga kasosyo sa hotel sa pagboboluntaryo upang
maging punong abala para sa mga lokasyon ng paglalagakan ng mga donasyong mga
libro at suporta ng kapaki-pakinabang na pagsisikap sa pamayanan.”
Ang mga libro sa paglilibang sa Ingles, sa Espanyol, o Ingles at Espanyol para sa mga
antas ng Kindergarten hanggang mga madlang kabataan na lahat ay nasa bagong
kondisyon. Ang mga libro ay hindi kinakailangan sa mga oras na ito. Ang lahat ng mga
naibigay na mga libro ay ibibigay sa HHS para ipamahagi sa mga bata.
Ang Pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach (The Long Beach Public Library -LBPL)
Ay tatanggap ng mga naibigay na libro mula alas 10:00 ng umaga hanggang alas 3:00
ng hapon, Martes hanggang Sabado sa mga sumusunod na lokasyon ng LBPL to-Go:
●
●
●
●
●
●

Billie Jean King Main Library, 200 W. Broadway
Bay Shore Library, 195 Bay Shore Ave.
Bret Harte, 1595 W. Willow St.
Los Altos, 5614 Britton Dr.
Mark Twain, 1401 E. Anaheim St.
Michelle Obama, 5870 Atlantic Ave.

Maaari ring magawa ang mga donasyon ng mga libro sa mga sumusunod na lugar na
hotel mula alas 10:00 ng umaga hanggang alas 6:00 ng umaga araw-araw:
● Hilton Long Beach, 701 W. Ocean Blvd.
● Holiday Inn Long Beach Airport, 2640 N. Lakewood Blvd.
● Golden Sails Hotel, 6285 Pacific Coast Hwy.
● Long Beach Airport Marriott, 4700 Airport Plaza Dr.
● Westin Long Beach, 333 E. Ocean Blvd.
Ang mga donasyong mga libro ay maaari ding ilagay sa Terrace Theatre na
matatagpuan sa 300 E. Ocean Boulevard mula alas 10:00 ng umaga hanggang alas
6:00 ng umaga araw-araw. Tumatanggap ang lokasyon na ito ng drop-off na
drive-through sa Ocean boulevard.

Bilang karagdagan sa mga donasyon sa libro, ang mga donasyong pang-pera ay
tinatanggap sa pamamagitan ng Migrant Children Support Fund, na inilunsad ng Long
Beach Community Foundation. Ang lahat ng mga donasyon ay maaaring ibawas sa
buwis at partikular na itinalaga upang magbigay ng tulong at mga suportang
mapagkukunan na nauugnay sa mga batang migrante na may makataong pagsisikap
sa Long Beach. Maaaring magbigay ng mga donasyon sa online, o ipadala sa koreo sa
Long Beach Community Foundation at 400 Oceangate, Suite 800, Long Beach, CA
90802. Dapat isulat sa mga donasyon na tseke ang “Migrant Children Support Fund”.
Higit pang mga pagkakataon upang makisali ay ibabalita sa hinaharap. Para sa
napapanahong impormasyon, bisitahin ang online portal ng Lungsod para sa mga ibang
detalye upang makatulong sa pagsuporta at pagrehistro para sa pagboluntaryo.
Ang Convention Center ay may sapat na puwang upang mapaunlakan ang hanggang
sa 1,000 libong mga bata. Inaasahang magsisimulang makarating ang mga bata sa
Long Beach sa mga susunod na araw.
Ang Kanlungan ng HHS ay hindi nakakaapekto sa mga pagpapatakbo ng bakuna sa
COVID-19 na kasalukuyang isinasagawa sa Convention Center. Ang mga gastos para
sa pagpapatakbo at paggamit ng pasilidad ay ibinibigay ng pamahalaang pederal.
Para sa pinakabagong impormasyon sa COVID-19 na may mga detalye sa lahat ng
ginagawa ng Lungsod ng Long Beach upang mapanatiling ligtas ang ating mga
residente, bisitahin ang, longbeach.gov/COVID19 at sundan sa @LongBeachCitysa
Facebook, Twitter at Instagram.
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