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Inilunsad ng Pampublikong Silid-Aklatan ng Long
Beach ang 2021 Taunang Programa Ng Pagbasa sa
Tag-init
Ang Mga Mambabasa sa Lahat ng Edad ay Maaaring
Magparehistro para sa Libreng Walong Linggong Programa
Simula sa Hunyo 2
Long Beach, CA - Ang Pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach (Long Beach Public
Library - LBPL) ay sisimulan ang 2021 Programang Pagbasa sa Tag-Init sa Sabado,
Hunyo 19 sa alas 11 ng umaga sa pamamagitan ng LBPL Facebook page. Ang
espesyal na kaganapan sa pagsisimula ay nagtatampok ng mga birtuwal na
pagtatanghal ni Christopher T. Magician sa Pacific Animal Productions.
“Inaanyayahan ko ang lahat ng pamilyang Long Beach na samantalahin ang mahusay
na programa sa Pampublikong Silid-Aklatan sa Long Beach ngayong Tag-init at
magsimulang magbasa sa sandaling ito ay magbukas,” sabi ni Alkalde Robert Garcia.
Ang walong linggong programa ng taong ito, ang “Mga kulay sa Pagbasa ng Iyong
Mundo,” ay hinihikayat ang mga mambabasa ng lahat ng edad na galugarin ang
makulay na mundo sa kanilang paligid sa pamamagitan ng mga libro at malikhaing
aktibidad. Hinihikayat ang mga mambabasa na kunin ang isang libro at magbasa ng
limang araw bawat linggo at kumpletuhin ang dalawang aktibidad upang kumita ng mga
bertuwal na badge at maipasok sa mga lingguhang guhit. Ang pakikilahok ay
nagsisilbing isang mahusay na paraan upang mapanatiling aktibo ang mga isip ng mga
bata sa mga buwan ng tag-init at maiwasan ang isang “summer slide” sa kanilang
estadong pang-akademiko.

Ang mga parokyano ay maaaring magparehistro online simula Miyerkules, Hunyo 2,
2021 sa pamamagitan ng birtuwal na plataporma ng pagbasa ng LBPL, Beanstack, ito
ay isang web at mobile friendly application na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na
mag-log ng kanilang pagbabasa at mga aktibidad at i-unlock ang mga nagawa at
matuklasan ang mga bagong libro. Simula sa Hunyo 2, ang mga indibidwal ay maaari
ding magparehistro nang personal sa open library locations.
“Ang aming taunang Programa sa Pagbasa sa Tag-init ay isang magandang paraan
para sa mga pamilya na gumamit ng makabuluhang oras na magkakasama,” sabi ng
Direktor ng Pampublikong Silid-Aklatan na si Glenda Williams. “Sa taong ito ay
nag-aalok kami ng isang hybrid na programa para sa mga mambabasa ng lahat na
edad na magbasa, matuto at matuklasan sa buong tag-init.
“Ang Pagbasa ng Mga Kulay sa Iyong Daigdig” ay tumatakbo noong Hunyo 19
hanggang Agosto 14 at nag-aalok ng mga libreng bertuwal na programa para sa mga
bata, tinedyer at matatanda upang hikayatin at suportahan ang isang pag-ibig sa
pag-aaral. Kasama sa mga aktibidad sa tag-init ang lingguhang bertuwal na mga
kwento para sa mga mas batang edad 4 hanggang 10 taong gulang. Masisiyahan ang
mga kabataan sa isang hapon kasama si Mark Oshiro na may-akda ng Each of Us a
Desert, at Gumawa ng Disenyo na isang 5 na bahagi sa serye ng disenyo ng video
game. Nagtatampok ang mga programa para sa mga matatanda ng isang book club na
usapan ng may akda at artista at isang pagkakataon na dumalo sa “Paint Night”
kasama ang espesyal na panauhing Paco the Sloth kung saan matutunan ng mga
kalahok na magpinta habang nalalaman ang mga kagiliw-giliw na katotohanan tungkol
sa mga sloth.
Ang Programang Pagbasa sa Tag-Init ay ginawang posible sa pamamagitan ng suporta
mula sa Saligan ng mga Pampublikong Silid-Aklatan ng Long Beach. Ang kanilang
pagiging bukas-palad ay nagbibigay-daan sa LBPL na mag-alok ng mga libro at iba
pang mga insentibo sa mga kalahok at pati na rin magbigay ng mga espesyal na
palabas ng mga propesyonal na tagapaglibang ng pamilya at guro.
Upang matuto nang higit pa tungkol sa Programa sa Pagbasa sa Tag-Init at mga
paparating na kaganapan sa silid-aklatan ay bisitahin lbpl.org o tumawag sa
562.570.7500.
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