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Ang Pampublikong Silid-Aklatan sa Long Beach ay
Naglulunsad ng Tech To-Go!
Ang Serbisyong Chromebook at Mifi Lending ay Magsisimula sa
Abril 15
Long Beach, CA - Ang Long Beach Public Library (LBPL) ay naglulunsad ng Tech to-go
na isang bagong Kompyuter na Chromebook at serbisyo sa pagpapahiram sa hotsopot
ng MIFI upang suportahan ang mga mag-aaral sa paaralan.
“Ang nakaraang taon ay naka-highlight ang kahalagahan ng pag-akses hindi lamang sa
tradisyunal na serbisyo sa silid-aklatan ngunit din sa pagsuporta sa aming pang
araw-araw na pangangailangan sa teknolohiya,” sabi ni Alkalde Robert Garcia. “Ang
pagbibigay ng mga Chromebook at Hotspot ay mahalaga upang matiyak na walang
maiiwan sa aming komunidad.”
Ang mga Tech To-Go na mga aparato ay nilagyan ng mga awtomatikong filter ng web
kasama ang Google SafeSearch para sa lahat ng mga sesyon ng chromebook pati na
rin ang antas ng high-school filters ng mga mifi hotspot. Ang Mifi ay nakatuon sa mga
mag-aaral ngunit maaaring magamit ang mga aparato ng mga hindi estudyante para sa
paghahanap ng trabaho, pagpapaunlad ng karera, mga proyekto sa pagsasaliksik,
pagbuo ng kasanayan, at higit pa.
Simula Abril 15, ang mga may lubos na akses na may-ari ng laybrari kard at may 18
taong gulang at pataas ay maaaring mag-iskedyul ng mga kahilingan para sa mga
aparato sa online o sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa silid-aklatan. Mayroong
mga tulong na abeylabol galing sa mga kawani ng silid-aklatan mula alas 10 ng umaga

hanggang alas 5 ng hapon mula Martes hanggang Sabado. Ang mga pagpapareserba
ay dapat gawin kahit isang araw nang mas maaga. Ang mga aparato ay maaaring
ipahiram ng kada dalawang linggo ng paisa-isa. Dapat gamitin ng mga magulang o
tagapag-alaga ang kanilang laybrari kard upang manghiram ng mga aparato para sa
mga kabataan na mas bata sa 18 taong gulang. Magsisimula ang pick-up ng aparato
sa Abril 20.
Ang bagong mga serbisyong tech to-go ay abeylabo sa lahat ng mga lokasyon sa LBPL
To-go:
● Billie Jean King Main Library, 562.570.7500
● Bay Shore, 562.570.1039
● El Dorado, 562.570.3136
● Bret Harte, 562.570.1044
● Los Altos, 562.570.1045
● Mark Twain, 562.570.1046
● Michelle Obama Libraries, 562.570.1047
“Nasasabik kaming ilunsad ang Tech To-Go sa ganitiong kritikal na panahon,” sinabi ni
Direktora ng Serbisyo ng Silid-Aklatan na si Glenda Williams. “Plano naming mapalago
ang serbisyong ito sa hinaharap upang maabot ang higit pang mga miyembro ng
komunidad at mag-alok ng higit pang mga pagpipilian sa pagkakakonekta.
Ang pagpopondo para sa mga aparato na tinatarget ang grupo na estudyante ay
nagmumula sa community benefit partnership na pakikipagsosyo sa Verizon upang
mapalawak ang pagkokonekta ng wireless sa Long Beach. Sinisiyasat ng LBPL ang
mga pagkakataon sa pagpopondo upang madagdagan ang imbentaryo ng mga
aparato.
Nagbibigay ang Pampublikong silid-Aklatan ng Long Beach ng pag-akses sa mga libro,
midia, at iba pang mga serbisyo sa pamamagitan ng website na ito. Para sa
pag-rehistro sa laybrari kard, click here.

Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 470,000 katao, nagwagi ng maraming mga premyo ay
ang makabagong Lungsod ng Long Beach na nag--aalok ng lahat ng mga amenities na
katulad ng isang malaking lungsod habanag pinapanatili ang isang malakas na may

katuturan ng indibidwal at magkakaibang kaptibahayan na nagtatampok ng magkasama
sa baybayin ng California. Bilang isang may serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of The Pacific, maraming mga museo at
sinehan, mga distrito ng mga lubhang mataas na estado na mga paaralan, Long Beach
Airport, at ang Port of Long Beach. Ang Lungsod ay mayroon ding respetadong mga
unibersidad at kolehiyo, dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf
courses, 171 daang parke, milya-milyang dalampasigan, marinas, at mga daanan ng
bisikleta.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bisitahin ang
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa sosyal midia para sa mga bagong balita:
Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.

Tungkol sa Pampublikong Silid-Aklatan
Ang Pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach na itinatag noong 1896 ay nagsisilbi sa
mga iba’t-ibang pamayanan ng bayan na may halos kalahating milyong katao. Sa
sistema ng pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach ay kasama ang pangunahing
Silid-Aklatan na Billie Jean King Main Library at kabilang ang labing-isang mga aklatan
sa kapitbahayan na may kumikinang na presensya. Noong Tag-araw ng 2017, ang
Pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach a iginawad ang Pambansang Medalya Para
Sa Serbisyo sa mga Aklatan at Museo (National Medal for Library and Museum
Services) bilang pagkilala sa matagumpay na pakikipagtulungan sa pamayanan,
makabagong STEM (Siyensa, Teknolohiya, Endyineering, at Matematika), at mga
programa na nakatuon sa literasiya sa mga residente ng Long Beach. Ito ay may diin
sa pagbibigay ng libre at pantay na pag-akses sa impormasyon at suporta para sa
pag-aaral para habambuhay, ang aklatan ay nag-aalok ng mga libro, midia, database,
akses sa internet, mga sentro ng pag-aaral ng pamilya, mga markerspace, at iba’t ibang
mga kaganapan mula sa oras ng kwento sa pang-edukasyon, at mga programang
pangkultura.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang http://www.longbeach.gov/library,
I-“Like” ang Pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach Facebook, at sundan sa
Twitter at Instagram.
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