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Ang Long Beach Parks, Recreation and Marine ay
Mag-iisponsor ng Libreng Programa ngayong Tag-Init
Para sa Serbisyo sa Pagkain sa Mga Bata mula Hunyo
21 hanggang Agosto 27
Long Beach, CA - Para sa ika-42 sunod-sunod na taon na, ang Departamento ng
Parks, Recreation at Marine sa Lungsod ng Long Beach ay mag-aalok sa Kagawaran
ng Agrikultura ng Estados Unidos (USDA) ng Programa sa Serbisyo para sa Tag-Init
upang magbigay ng libre at masustansyang pagkain sa mga bata at kabataan sa Long
Beach sa buong buwan ng tag-init.
“Ang mahalagang programa na ito ay nagbibigay sa mga bata sa Long Beach ng
masustansyang pagkain limang araw sa isang linggo sa mga buwan ng tag-init,” sabi ni
Alkalde Robert Garcia. “Ang pag-akses sa pagkain sa ating kabataan kapag ang
pag-aaral ay wala sa sesyon ay mahalaga sa pagtiyak sa isang malusog na
pamayanan.”
Simula Hunyo 21 hanggang Agosto 27 ay magbibigay ang PRM ng libreng pagkain
para sa mga bata at kabataan Lunes hanggang Biyernes na may mga oras na
magkakaiba sa bawat site sa pagitan ng alas 11:00 ng umaga hanggang ala 1:00 ng
hapon. (Hindi kasama ang Hulyo 5). Abeylabol ang mga pagkain sa lahat ng dumadalo
na mga bata at kabataan sa pagitan ng 1 at 18 taong gulang. Hindi magbibigay ng mga
pagkain para sa mga sanggol.
Magsasagawa ang PRM ng serbisyo na “Grab n Go”, katulad ng ibinibigay ng Distrito
ng mga Eskwelahan sa Long Beach sa panahon ng taon ng pag-aaral kung saan ang
mga kalahok ay tumatanggap ng mga pagkain na maaaring tangkilikin sa loob o sa
labas ng site. Ang mga pagkain ay binubuo ng mahusay na balanseng masustansyang

mga pagpipilian at isasama ang malamig na mga sangkap tulad ng gatas, juice, prutas
at gulay.
Ang Summer Food Service Program ay nagsimula sa Long Beach noong 1979 at mula
noon ay nagbigay ng higit sa dalawang milyong pagkain sa mga bata at tinedyer na
may edad na 1 hanggang 18 taong gulang Ang programa ay itinatag upang matiyak na
sa panahon ng bakasyon sa tag-araw ng paaralan upang ang mga bata ay
makakatanggap ng parehong balanseng pagkain na natanggap sa taon ng pasukan.
Ngayong taon na ito, ang programa ay tatakbo sa higit sa 30 mga lokasyon sa buong
Long Beach. Bisitahin ang PRM website upang matingnan ang isang kumpletong
listahan ng mga lokasyon kung saan ibibigay ang mga pagkain o tumawag sa Summer
Food Office sa 562-570-3226 para sa mga detalye.
Ang Serbisyo ng Pagkain ngayong Tag-Init para sa mga bata ay pinopondohan sa
pamamagitan ng Kagawaran ng Agrikultura ng Estados Unidos at pinangangasiwaan
ng Kagawaran ng Edukasyon ng California.

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, and 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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