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Lungsod Upang Ihayag at Italaga ang Bagong Pride
Lifeguard Tower
Inaanyayahan ang komunidad na sumali sa seremonya ng
pagtatalaga ng tore
Long Beach, CA - Sa Huwebes, Hunyo 10, ipagdiriwang ng Lungsod ng Long Beach ang
pag-install at pagtatalaga ng isang bagong Pride Lifeguard Tower na matatagpuan sa Shoreline
Way at 12th Place. Inaanyayahan ang komunidad na lumahok sa seremonya ng pagtatalaga
na naka-iskedyul na magsimula sa alas 5 ng hapon.
“Ipinagmamalaki kong makita na ang aming tagapag-alaga ng tore ay bumalik bilang isang
simbolo ng pagsasama at pagmamahal,” sabi ni Alkalde Robert Garcia. “Nasasabik din ako
para sa proseso ng pamayanan upang mapalawak ang mga tampok at amenidad sa paligid ng
tore upang gumawa ng isang mas aktibong espasyo.”
Itinalaga ng Long Beach Fire Department, pinalitan ng bagong tore ang orihinal na Pride
Lifeguard Tower na nawasak sa sunog noong Marso 2021. Kasunod ng insidente ay
nakatanggap ang Lungsod ng napakaraming suporta mula sa mga miyembro ng komunidad,
mga negosyo, at organisasyon sa buong rehiyon at pinabilis ang pagtatayo ng bagong tore.
Ang paglalahad at pagtatalaga na magsasama ng isang seremonya ng pagbubukas ng mga
pagaspas ng tore na isasagawa ni Alkalde Robert Garcia at Konsehala Cindy Allen pati na rin
ang pagbitin ng pulang Rescue Can na isang pamantayang pamamaraan ng pagpapatakbo na
nagpapahiwatig sa publiko na ang isang tagapagbantay ng tore ay nasa operasyon.
“Ang tore na ito ay may isang espesyal na lugar sa aking puso at sa aming mga puso,” sabi ni
Konsehala Allen. “Ang muling pagtatayo ng tore na ito ay hudyat sa aking anak na babae at sa
aming mga kapatid na babae , kapatid, at pamilya na isinusulong namin ang pagsasama at
ipinagdiriwang ang aming pagkakaiba-iba at tinitiyak ang representasyon at ligtas na mga
puwang sa aming komunidad.”

“Ang mga tagabantay ay masigasig tungkol sa pagkakaroon ng Pride Tower na ibalik sa
buhangin, sa serbisyo, at pagpapatakbo,” sabi ni Long Beach Fire Department Marine Safety
Chief Gonzalo Medina. “Ang Pride Tower ay kumakatawan sa aming hindi matitinag na
pangako sa aming mga empleyado ng LGBTQ at sa magkakaibang mga komunidad ng Long
Beach.”
Ang isang komite na pinamumunuan ni Konsehala Cindy Allen ay bubuo ng mga ideya para sa
pagpapahusay ng pride tower na may mga karagdagang paraan ng pagpapakita ng
pagmamalaki ng LGBTQ+. Ang bagong tore ma tuad mga tagapagligtas ng Lungsod.
Patuloy ang pagsisiyasat sa sanhi ng sunog noong Marso. Patuloy na sinusuri ng Long Beach
fire Investigators ang ibat’ibang mga pahayag ng saksi at nasubaybayan ang iba pang mga
lead. Ang prosesong ito ay masinsinan sa oras at nangangailangan ng angkop na pagsisikap
upang matiyak na ang sanhi ng sunog ay maingat na natutukoy at ang lahat ng mga bata ay
susunod sa proseo. Natukoy ng pagsisiyasat na walang mga mapagkukunan ng pag-aapoy sa
tore, at ang apoy na ito ay inuri bilang isang panununog (Arson). Patuloy na hinahangad ng
Kagawaran ng bumbero ang tulong ng publiko sa pagkilala ng anumang karagdagang video at
mga footage sa seguridad o mga personal na account ng nakasaksi na nauugnay sa sunog na
ito. Ang mga may impormasyon ay hinihimok na tawagan ang “Fire Investigation Hotline: sa
(562)570-2582.
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