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Ang Long Beach Parks, Recreation & Marine ay
mag-aalok ng Personal na mga Kampo sa Summer
Simula Hunyo 21 hanggang Agosto 27
Ang Pagpaparehistro ay Magsisimula sa Abril 10
Long Beach, CA - Ang Departamento ng Parks, Recreation and Marine (PRM) sa
Lungsod ng Long Beach ay mag-aalok ng mga pansariling kampo ngayong summer
mula hunyo 21 hanggang Agosto 27. Ang mga kabataan na edad 5 taong gulang
hanggang 12 taong gulang ay masisiyahan sa mga sining, pisikal na pitnes, mga
aktibidad sa pagpapayaman ng kaalaman at marami pa habang sinusunod ang mga
alituntunin sa kaligtasan ng Covid-19 upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng ng
mga nagkakamping at ang lahat ng mga trabahador.
“Ang tema ng aming mga kampo sa Summer ngayong taon ay “We Play Better
Together,” sinabi ni Alkalde Robert Garcia. “Habang nagpapatuloy ang pag-usad ng
Long Beach sa pandemikong ito, ang aming mga parke, libangan, at mga tauhang
pandagat ay handa na panatilihin ang mga bata na aktibo at malusog habang
nagpapatuloy din na magbigay sa mga nagtatrabahong mga magulang ng isang ligtas
at nagpapayaman na pagpipilian sa pangangalaga ng mga bata.”
Ang mga kampo sa Summer ay papatakbuhin araw-araw mula, Lunes hanggang
Biyernes mula Hunyo 21 hanggang Agosto 27 sa iba't-ibang mga parke sa buong Long
Beach. Ang bayad ay $30 dolyar para sa mga kamper na sasali mula alas 9:00 ng
umaga hanggang alas 4:00 ng hapon o $50 dolyar naman para sa mga sasali mula alas
7:00 ng umaga hanggang alas 6:00 ng gabi.

Ang pagpaparehistro sa online ay magsisimula sa las 10:00 ng umaga sa Sabado, Abril
10 sa PRM Summer Day Camps na webpage.
Para sa personal na pagpaparehistro naman ay magsisimula mula alas 8:00 ng umaga
hanggang alas 12:00 ng tanghali sa Abril 10 sa mga sumusunod na mga site:
●
●
●
●
●

PRM Administrative Office, 2760 N. Studebaker Rd. (562.570.3111)
Pan American Park, 5157 E. Centralia St. (562.570.3297)
King Park Pool, 1910 Lemon Ave. (562.570.1718)
Belmont Plaza Pool, 4320 E. Olympic Plaza (562.570.1888)
Silverado Park Pool, 1540 W. 32 St. (562.570.1721)

Para magparehistro ng personal pagkatapos ng Abril 10 at ang kailangang may
apoytment. Ang tao ay maaaring tumawag sa alinmang limang lokasyon na nabanggit
sa itaas para magpatala ng registrasyon. Ang rehistro ay maaaring di ma proseso
kaagad sa telepono. Ang pinansyal na tulong ay abeylabol sa mga taong unang mga
dadating upang masilbihan at maari lamang itong iproseso kung personal na
pagpaparehstro ang gagawin.
Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa pagproseso ng pagpaparehistro sa
mga kampo ngayong Summer at iba pang mga aktibidades sa mga kabataan ay
abeylabol sa longbeach.gov/parks o tumawag sa 562.570.3150.
Ang mga Kampo para sa summer ay magaganap sa mga sumusunod na parke sa Long
Beach:
● Admiral Kidd Park, 2125 Santa Fe Ave.
● Bayshore Park, 5415 E. Ocean Blvd.
● Bixby Park, 130 Cherry Ave.
● Cesar E. Chavez Park, 401 Golden Ave.
● College Estates Park, 808 Stevely Ave.
● Colorado Lagoon, 5119 E. Colorado St.
● Coolidge Park, 352 E. Neece St.
● Drake Park, 951 Maine Ave.
● El Dorado Park West, 2800 N. Studebaker Rd.
● Houghton Park, 6301 Myrtle Ave.
● MacArthur Park, 1321 E. Anaheim St.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Martin Luther King Jr. Park, 1950 Lemon Ave.
McBride Park, 1550 Martin Luther King Jr. Ave.
Orizaba Park, 1435 Orizaba Ave.
Pan American Park, 5157 E. Centralia St.
Ramona Park, 3301 E. 65th St.
Scherer Park, 4600 Long Beach Blvd.
Silverado Park, 1545 W. 31st St.
Somerset Park, 1500 E. Carson St.
Stearns Champions Park 4520 E. 23rd St.
Veterans Park, 101 E. 28th St.
Wardlow Park, 3457 Stanbridge Ave.
Whaley Park, 5620 E. Atherton St.

Upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng lahat ng mga sasali at mga tauhan sa
kampo ay dapat na siguraduhing susundin ang mga proti=kol sa covid-19 na nakasulat
sa ibaba
Maaaring magbago ang mga protokol bilang tugon sa mga update na
patnubay mula sa Estado. Ang anumang mga pagbabago sa mga protokol ay
ipapaalam sa mga rehistradong mga kamper na magulang.Health screenings for
participants and staff, including temperature check.
● Limitdong numero ng mga sasali sa bawat kampo
● Pagpapanatili ng mga sasali na hindi hihigit sa 14:2 na proporsyon para sa mga
sasali at mga tauhan ng kampo
● Pagpapatupad ng pisikal sa protokol na pisikal na pagdisansya kasama na ang
pag check-in at check-out.
● Paglilinis at Pag-dimpek ng mga pasilidad maya’t-maya sa isang araw
● Paglilinis at pag-dimpek ng mga malilimit na nahahawakan na mga lugar at
bagay.
● Pagsusuot ng mga maske sa mukha para sa mga partisipante at mga tauhansa
kampo.
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 Long Beach Parks, Recreation and Marine
Ang Long Beach Parks, Recreation and Marine Department (PRM) ay kinikilala para sa
kahusayan sa pamumuno para sa mga kasanayan at programa na natanggap ang
National Gold Medal Award ng apat na beses na. Nagbibigay ang PRM ng mga
programa at serbisyo sa paglilibang sa mga residente at bisita, na nagpapabuti sa
kalidad ng buhay sa Long Beach. Pinapanatili ng PRM ang 171 mga parke na may 26
na mga sentro ng pamayanan, 320 ektarya ng Open Space, 6.1 milyang
dalampasigan,; nagpapatupad ng Open Space Plan ng Lungsod, nagbibigay ng mga
oportunidad sa libangan upang matugunan ang mga iba’t-ibang pangangailangan sa
pamayanan, panatilihin ang mga pampublikong marinas at nagbibigay ng kaligtasan
para sa publiko at pangangalaga sa mga hayop.
Para sa mga karagdagang impormasyon tungkol sa Long Beach Parks, Recreation and
Marine programs and services,bisitahin ang http://www.longbeach.gov/park. Sundan
kami para sa mga makabagong balita sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube.
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