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Lungsod ng Long Beach Nakipagsosyo sa Verizon
upang Magdala ng Advanced Wireless Connectivity sa
sa Long Beach
Kasunduan upang Isulong ang Digital Inclusion, Pag-deploy ng Maliliit
na Cell Wireless Network at Smart City Solutions
Long Beach, CA - Ang Lungsod ng Long Beach ay nakipagsosyo sa Verizon sa isang
makabagong proyekto na mapapakinabangan ng komunidad at makakatulong sa
Verizon na mapalawak ang maliliit na mga cell upang mapahusay ang imprastraktura ng
pagkakakonekta ng wireless at ilatag ang pundasyon para sa serbisyo ng 5G. Ang 5G
ay ang ikalimang henerasyon ng mga pamantayan sa komunikasyon sa mobile na
tinukoy na mas mabilis na “speed,” mas maraming bandwidth at mas mababang latency
kaysa sa kasalukuyang mga 4G network. Nagbibigay ang kasunduan ng mga
benepisyo sa komunidad na nagpapaunlad sa Master Fiber Plan ng Lungsod, Digital
Inclusion Initiative at Smart City Initiative.
“Ang pakikipagsosyo na ito ay kumakatawan sa isang naaaksyong hakbang pasulong
upang isulong ang digital na inclusion, pagbutihin ang kalidad ng buhay para sa mga
residente, at ilagay ang Long Beach bilang nangungunang matalinong lungsod,” sabi ni
Mayor Robert Garcia.
Bilang bahagi ng kasunduan, magbibigay ang Verizon ng 100 Mi-Fi hotspot device na
in-activate ng may apat na taong serbisyo at ng $50,000 sa Long Beach Public Library
Foundation na gagamitin upang bumili ng mga Chromebook. Bilang bahagi ng Digital
Inclusion Inisyatibo ng Lungsod, magsasagawa ang Long Beach Public Library ng isang
programa sa pag-checkout ng aparato para sa mga residente ng Long Beach.
“Ipinagmamalaki namin ang kasunduang ito na susuportahan ang pinakabatang
residente ng Long Beach sa oras na ito ng mandatoryong online na pag-aaral at higit
pa,” sabi ng Direktor ng Mga Serbisyo sa Library na si Glenda Williams. “Ang mga
aparato na naka-target sa mag-aaral ay kritikal para sa tagumpay ng mga
nangangailangan ng teknolohiya at pag-access sa internet.”

“Ang mga hotspot at mga Chromebook, na maaaring magamit ng mga mag-aaral, ay
makakatulong sa mga pagsisikap ng Lungsod na mabawasan ang paghihiwalay na
digital,” sabi ng Executive Direktor ng Long Beach Public Library na si Katherine Azar.
Ang Smart City solutions ay susuportahan din bilang bahagi ng kasunduan. Sa loob ng
24 buwan, magbibigay ang Verizon ng mga serbisyo sa hardware at software para sa
isang pagsusuri sa kaligtasan ng interseksyon upang gabayan ang mga pagpapabuti sa
kaligtasan ng trapiko, at koleksyon ng data ng kasikipan ng trapiko at mga pananaw sa
mitigasyon upang matulungan ang Lungsod na maunawaan at mapabuti ang daloy ng
trapiko para sa 10 mga ruta at 30 milya ng daanan.
Mag-iinstall din ang Verizon ng walang gastos sa Lungsod na distributed antenna
system (DAS) sa paliparan at sa convention center. Ang mga DAS system ay lubos na
nagpapataas ng karanasan ng user wireless broadband.
Babayaran ng Verizon ang Lungsod ng $100 bawat poste taon-taon para sa isang term
ng 20 taon hanggang 400 na mga poste na pagmamay-ari ng Lungsod, mga streetlight,
o iba pang mga asset, at ang Lungsod ay pumayag na pabilisin ang mga kahilingan
para sa permit para sa parehong mga small cell sa mga poste at fiber line. Ang
Lungsod ay gumawa ng biswal na pamantayan para sa mga poste na ito alinsunod sa
batas ng estado at pederal. Magbibigay din ang Verizon ng walang gastos sa Lungsod
ng halos siyam na hindi magkadikit na milya ng daluyan ng fiber network para magamit
ng Lungsod upang paunlarin ang fiber network nito upang ikonekta ang mga Citywide
na pasilidad. Ang fiber na imprastraktura na ito ay isang kritikal na pagpapatakbo at
isang madiskarteng pag-aari ng Lungsod na kasabay ng mga kawani ng Lungsod,
nagpapabilis ng paghahatid ng mga serbisyo sa mga residente, negosyo at bisita.
Tungkol sa Lungsod ng Long Beach
Tahanan ng humigit-kumulang na 480,000 katao, ang maramihang award-winning at
makabagong Lungsod ng Long Beach ay nag-aalok ng lahat ng mga world-class na
mga amenidad ng isang malaking metropolitan na lungsod habang nagpapanatili ng
isang pakiramdam ng indibidwal at magkakaibang kapitbahayan na magkakasama sa
baybayin ng California. Bilang isang buong-serbisyong charter na lungsod, ang Long
Beach ay tahanan ng Queen Mary, Aquarium of the Pacific, maraming mga museo at
sinehan, isang mataas na rating na school distrito, Long Beach Airport, at ang Port of
Long Beach, pati na rin ang mga award-winning na kagawaran ng Lungsod kabilang
ang Kalusugan, Parke, Libangan at Marina, Mga Serbisyong Pagpapaunlad at iba pa.
Ang Lungsod ay mayroon ding iginagalang na unibersidad at kolehiyo ng lungsod,
dalawang makasaysayang rancho, limang ospital, limang golf course, 171 parke, milya
ng mga beach, mga marina, mga landas ng bisikleta at isang Bike Share na programa.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Lungsod ng Long Beach, bumisita sa
http://longbeach.gov/. Sundan kami sa social upang malaman ang pinakabagong balita:
Facebook, Twitter, Instagram, at YouTube.
Tungkol sa Long Beach Public Library
Ang Pampublikong Aklatan ng Long Beach, na itinatag noong 1896, ay naglilingkod sa
magkakaibang urbanong lungsod na malapit sa kalahating milyong tao. Ang sistema ng
Pampublikong Aklatan ng Long Beach ay kinabibilangan ng Billie Jean King Main
Library at labing-isang aklatan sa kapitbahayan at isang masiglang online na
presensya. Noong tag-init ng 2017, ang Pampublikong Aklatan ng Long Beach ay
ginawaran ng National Medal para sa Serbisyo sa Aklatan at Museo bilang pagkilala sa
matagumpay na pakikipagtulungan sa komunidad, makabagong STEM (Siyensiya,
Teknolohiya, Engineering, at Matematika) at mga programang nakatuon sa literatura sa
mga residente ng Long Beach. Na mayroon ding pag-diin sa pagbibigay ng libre at
pantay na pag-access sa impormasyon at suporta para sa pag-aaral ng habang buhay,
ang Aklatan ay nag-aalok ng mga libro, media, database, pag-access sa internet, mga
Sentro ng Pag-aaral Pangpamilya, makerspaces, at iba’t ibang mga kaganapan mula
oras ng kwentuhan hanggang sa mga programang pangkultura at pangedukasyonal na
workshop.
Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.lbpl.org, “i-Like” ang Long Beach
Public Library sa Facebook, at sundan kami sa Twitter at Instagram.
Tungkol sa Long Beach Public Library Foundation
Ang Long Beach Public Library Foundation, isang independiyenteng 501(c)3 nonprofit
na organisasyon, na nagbibigay suporta upang mapabuti ang Main Library at 11 sangay
sa kapitbahayan ng Long Beach Public Library at naghihikayat ng literasiya at
edukasyon para sa lahat ng mga miyembro ng komunidad. LBPLfoundation.org
Tungkol sa Verizon
Ang Verizon Communications Inc (NYSE, Nasdaq: VZ) ay binuo noong Hunyo 30, 2000
at ipinagdiriwang ang ika-20 taon nito bilang isa sa nangungunang tagabigay ng mga
produkto and serbisyo sa teknolohiya, komunikasyon, impormasyon at libangan.
Nag-aalok ang kumpanya ng mga serbisyo at solusyon sa data, video at boses sa mga
nagwaging award na network at platform, na naghahatid sa pangangailangan ng mga
kustomer para sa mobility, maaasahang pagkakakonekta sa network, seguridad at
kontrol.
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