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Nagpatuloy ang Programang Paglilinis ng Wetland
Warriors Long Beach Parks, Recreation and Marine sa
Abril 17
Naghahanap ng mga Boluntaryo sa Pamayanan na Makilahok
Long Beach, CA - Ang Departamento ng Lungsod ng Long Beach Parks, Recreation
and Marine (PRM) sa El Dorado Nature Center ay ipagpapatuloy ang Programa na
Wetland Warriors Volunteer sa Sabado, Abril 17 at naghahanap ng mga boluntaryo sa
pamayanan na lumahok sa paglilinis.
May 5% lamang ng dating malawak na baybaying wetland ng California ang nanatili
ngayon at ang pagboboluntaryo ng dalawang oras manlamang ay makakatulong sa
pagliligtas sa mga galang mga hayop. Ang Wetland Warriors Program ay isang matagal
na programa ng PRM volunteer opportunities na maaaring lumahok ang mga miyembro
ng komunidad ay nagbibigay ng isang pagkakataon para sa pamayanan na
makakatulong na protektahan ang kritikal na tirahan sa Golden Shore Marine Biological
Reserve na matatagpuan sa tabi ng 101 Golden Shore Avenue.
Ang clean-up event ay gaganapin sa Sabado, Abril 17 mula alas 10:00 ng umaga
hanggang alas 12:00 ng tanghali.
Ang mga puwang ay limitado at ang pagpaparehistro ng maaga ng mga boluntaryo ay
kinakailangan. Upang magpa-rehistro, ang mga interesadong partido ay maaaring
tumawag sa 562.570.1749 hanggang 48 oras bago ang kaganapan. Ang parehong
araw ng pagpaparehistro nang personal ay hindi tatanggapin. Ang mga indibidwal ay
dapat na magsayn-up bilang Covid-19 na boluntaryong pagpapaubaya sa site bago
lumahok. Ibibigay ang mga karagdagang detalye kapag nag parehistro.

Ang mga boluntaryo ay dapat magsuot ng matibay na sapatos; mga guwantes at
basurahan ay ibibigay. Habang nag boboluntaryo, dapat panatilihin ang lahat ng mga
personal na programa ng Covid-19 na mga proteksyon sa kaligtasan, kabilang ang
paggamit ng mga pantakip sa mukha, mga nakasanayang pisikal na distansya at
paglilinis na alinsunod sa State’s Guidance for Campgrounds and Other Outdoor
Recreation.
Sa kaganapan na may ulan, makakansela ang paglilinis.
Ang Wetland Warriors na Programa ay ipinagpaliban nitong nakaraang taon dahil sa
Covid-19 na pandemiya; gayunpaman, dahil sa kasalukuyang katayuan ng pagbawas
ng mga kaso ng Covid-19 at pagtaas ng mga taong nabakunahan na sa Long Beach,
ipinagpatuloy na ngayon ng program ang normal na iskedyul na magaganap sa
pangatlong Sabado ng bawat buwan.
Ang katanungan sa midia ay maaaring idirekta kay Jane Grobaty, Opisyal ng
Impormasyong Pangkomunidad, 562.570.3233, Jane.Grobaty@longbeach.gov.
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