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Matapos ang Matagumpay na Kampanya sa
Pangangalap ng mga Laruan at Libro, Naglulunsad
ang Long Beach ng Bagong Kampanya sa Pagsulat ng
Liham para sa Mga Batang Dayuhan
Long Beach, CA - Nitong nakaraang katapusan ng linggo, ang Lungsod ng Long Beach
at sa pakikipagsosyo sa Long Beach Convention & Visitors Bureau (CVB) ay
nakapagtapos ng isang matagumpay na kampanya sa pangangalap ng mga libro at
mga laruan sa pamayanan na nagbibigay ng humigit-kumulang na 30,000 libong mga
laruan at libro para sa mga bata na pansamantalang namamahay sa Departamento ng
Kalusugan at Serbisyong Pantao ng Estados Unidos (US Department of Health and
Human Services-HHS) na may makataong tirahan sa Convention Center. Ang Lungsod
ngayon ay nag-anunsyo ng isang bagong kampanya sa komunidad upang magdala ng
mga sulat ng pampatibay-loob sa mga bata habang hinihintay nila ang muling
pagsasama sa kanilang pamilya na kasalukuyang nangyayari na marami sa mga bata.

“Hindi ako nasosorpresa na ang aming pamayanan ay nagbigay ng donasyon ng
libu-libong mga laruan at mga libro para sa mga batang ito,” sabi ni Alkalde Robert
Garcia. “Ito ang nagpapatunay kung ano ang Lungsod ng Long Beach. Inaasahan
kong patuloy na suportahan ang mga batang ito sa pamamagitan ng kampanya sa
pamamagitan ng pagsusulat ng liham sa mga bata.”

“Ang huling dalawang linggo ay tunay na kamangha-mangha. Mula sa simula, labis
kaming humanga sa dami ng mga donasyong nagmula sa hindi lamang sa pamayanan
ng Long Beach kundi pati na sa mga nakapalibot na komunidad din,” sabi ni Steve
Goodling, Pangulo at CEO ng Long Beach Convention & Visitors Bureau.
"Muli, ipinakita ng Long Beach kung gaano ito ka-alaga sa isang pamayanan — mula sa
mga pamilyang nagmamaneho kasama ang kanilang mga anak na maghulog ng mga
bagong laruan sa mga sentro ng koleksyon, sa mga pangkat ng pamayanan na
nag-aayos ng kanilang sariling mga kampanya at ibinaba ito sa aming mga istasyon ng
koleksyon, ang ang mga kwento ay naging marami at kamangha-mangha. Ang bilang
ng mga laruan at libro ay nangangailangan ng halos araw-araw na pickup mula sa
aming iba't ibang mga kasosyo sa hotel, na ang mga aparador na imbakan ay umaapaw
sa mga regalo. Naisip namin na ang pagbibigay ng regalong ito ay magpapatuloy sa
antas na iyon sa unang tatlo o apat na araw, ngunit nagpatuloy ito para sa isang
matatag na dalawang linggo, na may maraming mga nagbibigay na naghuhulog ng mga
regalo hanggang sa huling minuto - pinapayagan ang pagsisikap sa koleksyon na
makalikom ng 30,000 mga libro at laruan . Pinahahalagahan namin ang lahat na
tumulong na magbigay ng mga donasyon mula sa Long Beach sa mga batang
banyaga”,” pagtatapos ni Steve.
Ngayon hanggang Sabado, Mayo 22, maaaring ihulog ng komunidad ang mga
nagpapasiglang mga liham para sa mga bata sa iba't-ibang lokasyon sa Long Beach.
Magbibigay ang HHS ng mga titik nang direkta sa mga bata at ipapakita din ito sa loob
ng kanlungan upang mabasa ng mga bata ang mga positibong mensahe mula sa
komunidad sa kanilang pananatili.
Para sa mga kampanya ng paggawa ng Liham, ang mga liham ay dapat:

●
●
●
●
●

Maging 8.5 x 11 inches ang sukat
Maging Isang panig lamang
Maging Ingles o Espanyol lamang
Naglalaman ng naaangkop na mga larawan at guhit kung kaya
Dapat ay nakabukas kung nakalagay sa isang sobre

Ang mga liham ay ay maaaring Letters can be dropped off at the following
locations:

Tumatanggap ang Pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach (The Long Beach Public
Library-LBPL) ng mga liham mula alas 10:00 ng umaga hanggang alas 3:00 ng hapon,
tuwing 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.

Ang mga liham ay maaari ring ilagak sa mga sumusunod:
● Golden Sails Hotel, 6285 Pacific Coast Hwy.
● Hilton Long Beach, 701 W. Ocean Blvd.
● Holiday Inn Long Beach Airport, 2640 N. Lakewood Blvd.
● Long Beach Airport Marriott, 4700 Airport Plaza Dr.
● Westin Long Beach, 333 E. Ocean Blvd.
Ang dating kampanya ng pangongolekta ng mga laruan at ng libro sa Lungsod para sa
mga darating na batang migrante ay isang napakalaking tagumpay salamat sa
pamayanan ng Long Beach, mga tao at mga organisasyon sa buong rehiyon at sa higit
sa 8,000 libong mga boluntaryo ng pamayanan na kumalat. Humigit-kumulang 30,000
mga libro at laruan ang nakolekta. Ang mga bata na parehong pangkasalukuyan at
panghinaharap ngayon ay mayroong isang malaking silid-aklatan ng mga libro na
pagpipilian upang mabasa sa kanilang sariling paglilibang at maraming mga laruan, laro
at mga materyales sa pagguhit upang mapukaw ang kanilang mga imahinasyon.
Bilang karagdagan, ang mga donasyong mga pera ay patuloy na 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 ang tseke sa koreyo sa Long
Beach Community Foundation sa 400 Oceangate, Suite 800, Long Beach, CA 90802.
Ang mga donasyon na tseke ay dapat na may nakasulat na “Migrant Children Support
Fund” sa tamang puwang.

Para sa mga karagdagang impormasyon patungkol sa pansamantalang tahanan ng
HHS sa Long Beach Convention Center, bisitahin ang online portal ng Lungsod.
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