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Pinapalawak ng Pampublikong silid-Aklatan ng Long
Beach ang Programang Tech To-Go
Abeylabol na ngayon ang mga bago, at buong-akses na mga hotspot
na aparato
Long Beach, CA - Ang Long Beach Public Library (LBPL) pinapalawak ang kanilang
Tech To-Go program, isang Chromebook na kompyuter at MiFi na hotspot na isang
serbisyo sa pagpapahiram na inilunsad noong 2021. L
“Ipinakita ng pandemik kung gaano kahalaga ang digital akses dahil marami sa atin ang
lumipat sa paaralan at nagtatrabaho online. Ang programa na ito ay makakatulong na
direktang matugunan ang digital na pagkakahati sa Long Beach at sinusuportahan ang
pang-araw-araw na pangangailangan ng teknolohiya ng ating mga mag-aaral at
residente, “sabi ni Alkalde Robert Garcia. “Ang aming mga pampublikong silid-aklatan
ay isang napakahalagang mapagkukunan upang matulungan ang tulay sa agwat at
ipinagmamalaki na magawang unahin ang mga ganitong uri ng serbisyo sa aming
lungsod.”
Bilang karagdagan sa pag-aalok ng mga kompyuter ng Chromebook, ang mga bago at
buong akses na MiFi hotspot ay abeylabol na ngayon bilang bahagi ng programa.
Nakatuon ang mga aparato sa mga mag-aaral ngunit maaaring magamit ng mga hindi
mag-aaral para sa paghahanap ng rabaho, pagpapaunlad ng karera, mga proyekto sa
pagsasaliksik, pagbuo ng kasanayan, libangan, sosyal midia at marami pa.
Ang mga MiFi ay abeylabol na itsek-out sa lahat ng 10 mga Bukas na silid-aklatan at sa
pamamagitan ng LBPL To-Go at sa El Dorado Neighborhood Library, 2900 N.
Studebaker Rd. Ang mga taong may hawak ng kard na akses sa mga silid-aklatan na
may 18 taong gulang ay maaaring mag-iskedyul ng kahilingan para sa mga aparto sa
online o kaya ay tumawag sa 562.570.7500 Tuwing Marte hanggang Biyernes sa mga

oras ng mga trabaho. Ang mga tao ay maaari ring mag- apply ng libreng librari Kard.
Ang mga aparto ay maaaring ipahiram ng hanggang 2 linggo tuwing Martes hanggang
Biyernes sa regular na oras ng trabaho. Tuesdays through Fridays during regular
business hours. Ang mga tao ay maaaring magbigay ng isang Kard ng Laybrari nang
walang bayad. Ang mga aparato ay maaaring ipahiram ng dalawang linggo nang
paisa-ida. Dapat gamitin ng mga magulang o tagapag-alaga ng kanilang labrari kard
upang manghiram ng mga aparato para sa mga kabataan na mas mababa 18 taong
gulang ang edad.
“Ito ay isang mahusay na karagdagang sa programa ng LBPL Tech-To-Go na laging
inilaan upang maghatid ng mga may sapat na gulang pati na rin ang mag-aaral,” sabi ni
Direktora Glenda williams ng Pampublikong Silid-AKlatan ng Long beach.
Ang bagong MiFi ay naging posible dahil sa pakikipag-ugnayan sa U.S. Institute of
Museum and Library Services, sa ilalim ng mga probisyon ng Serbisyo ng Silid-Aklatan
na pinangangasiwaan Library Services and Technology Act, administered in California
by the State Librarian and the Southern California Library Cooperative.
Ang Long Beach nanatiling nakatuon sa pagsulong ng digital na pagsasama-sama at
pagbibigay ng pantay na pag-akses at paggamit ng pagsasanay sa digital na literasiya,
internet, mga aparato sa teknolohiya at iba pang pinagkukunang pagsasama-sama o
pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng pondong Coronavirus Aid, Relief, and Economic
Security (CARES) Act, mahigit sa 1,000 mga hotspot at 1,5000 ng mga kompyuting na
mga aparato na naipamahagi sa mga kwalipikadong may mababang kita na mga
residente.
Nagbibigay ang mga LBPL ng pag-akses sa mga libro, midia at iba pang mga serbisyo
sa pamamagitan website.na ito. Para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga
mapagkukunan ng digital na inaalok ng Lungsod ay manyaring bisitahin ang Digital
Inclusion Initiative webpage.
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