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Hinahanap ng Pampublikong Silid-aklatan ng Long
Beach ang Input ng Komunidad
Long Beach, CA - Ang Pampublikong silid-aklatan ng Long Beach (Long Beach Public
Library-LBPL) ay naglunsad ng isang serbey upang matiyak ang interes at mga
kagustuhan sa komunidad sa iba’t-ibang mga lugar ng serbisyo. Ang serbey ay
abeylabol online hanggang Agosto 28 at abeylabol sa English, Spanish, Khmer at
Tagalog. Ang mga kopyang papel ng serbey na abeylabol sa lahat ng mga lokasyon ng
silid-aklatan na nag-aalok ng Grab & Go and LBPL To-Go na mga serbisyo.
“Ang mga aklatan ay isang mahalagang mapagkukunan sa aming mga kapitbahayan at
ang input ng pamayanan ay mahalaga sa pagpaplano ng aming operasyon, “ sabi ni
Alkalde Robert Garcia. “Inaanyayahan ko ang mga residente na lumahok sa aming
serbey sa silid-aklatan . Napakahalaga sa amin ang iyong puna at tinutulungan kaming
matugunan ang aming mga layunin na tiyakin na ang mga serbisyo sa silid-aklatan ay
nakakatugon sa mga pangangailangan ng lahat ng mga residente ng Long Beach.”
Ang serbey ng LBPL ay humihingi ng puna sa komunidad sa mga lugar tulad ng oras ng
silid-aklatan, balita sa silid-aklatan at teknolohiyang umaangkop o tumutulong. Ang
layunin nito ay upang makilala kung aling mga serbisyo ang pinaka-mahalaga sa mga
parokyano at kayang bayaran ang mga parokyano at kayang bayaran ang mga
parokyano ng isang pagkakataon na magbigay ng mga mungkahi.
Abeylabol ang mga serbey sa papel sa mga sumusunod na lokasyon g LBPL To-Go
tuwing Martes at Huwebes mula tanghali hanggang alas 7 ng gabi. Kung Miyerkules
mula tanghali hanggang alas 6 ng umaga at tuwing Biyernes at Sabado mula alas 10 ng
umaga hanggang alas 5 ng hapon:
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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, 562.570.1047

“Ang Pampublikong Silid-Aklatan ay itinatag noong 125 taon na ang nakakalipas at may
mahabang kasaysayan ng pang-aangko upang matugunan ang mga pangangailangan
ng aming komunidad,” sabi ni Direktora ng Pampublikong Silid-Aklatan na si Glenda
williams. “Nais naming marinig mula sa lahat ng mga parokyano sa silid-aklatan, kahit
na ang mga hindi kasalukuyang gumagamit ng aming mga silid-aklatan upang
matulungan kaming magplano para sa hinaharap upang matiyak na ang bawat tao’y
nakadarama ng maligayang pagdating at namumuhunan sa pagbisita sa kanilang
silid-aklatan sa paligid.”
Ang koleksyon ng LBPL ay kasalukuyang may kasamang higit sa 800,000 daang libo
na mga item at nagtatampok ng mga importanteng materyal, pagtatala. DVD, ebook,
nada-download na audiobook, streaming na na pelikula at musika, at mga Chromebook
at mga wireless hotspot na abeylabol para sa pag-checkout. Ang digital na aklatan ay
may kasamang mga mapagkukunan para sa pag-aaral ng wika, takdang-aralin at tulong
sa trabaho, mga klase sa bokasyonal at tech, libangan, talaangkanan at balita.
Ang ideya na magsagawa ng isang serbey sa pamayanan ay unang nagmula sa isang
kahilingan sa isang pagpupulong sa Konseho ng Long Beach upang pag-aralan ang
mga oras ng silid-aklatan.
Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa serbey o mga serbisyo ng mga
silid-aklatan, bisitahin ang www.lbpl.org o tumawag 562.570.7500. “Like” the Long
Beach Public Library sa Facebook, at sundan kami sa Twitter at Instagram.
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