MONTEREY PARK
BRUGGEMEYER LIBRARY
Calendar of Events June 2022
IT’S OKAY TO BE YOU: LESSONS ON SELF-LOVE
YOUNG ADULT AUTHOR DISCUSSION
Join us on Saturday, June 4 at 1:30 p.m. in the Friends Room for a special
book discussion featuring local LGBTQIA young adult author, Felipe J.
Garcia. For more information about the event, call Adult Services.

LIBRARY PHONE NUMBERS
Adult Reference Services
(626) 307 - 1368
Children’s Services
(626) 307 - 1358
Circulation Services
(626) 307 - 1366
LAMP Literacy

READ BEYOND THE BEATEN PATH
SUMMER READING PROGRAM
Starting June 7, children (ages 0-12), teens (ages 12-18) and adults (ages 18
and older) are invited to participate in the 2022 Read Beyond the Beaten
Path
Summer
Reading
Program
by
registering
at
montereypark.beanstack.org. Children keep track of the books they read or
listen to and receive prizes for the time that they read. Teens and adults can
track hours read to earn virtual badges, a free book and the opportunity to
win additional prizes for completing activities. The program runs through
July 31. To learn more, visit the Library’s website. The 2022 Summer Reading
Program is sponsored by the Friends of the Library.

CHILDREN'S SUMMER READING KICK-OFF:
FAMILY CAMP-IN AT THE LIBRARY
Kick off Summer Reading with an afterhours camp-in in the Children’s
Department on Thursday, June 9 from 6:30 to 8 p.m. Families will enjoy
stories, crafts, games and more! Children must be accompanied by a
caregiver. No registration is required.

(626) 307 - 1251
Library Hours
Tuesday, Thursday & Saturday
10 a.m. - 5 p.m.
Wednesday & Friday
1 p.m. - 5 p.m.
Text Us
(626) 283-6062
Contactless Checkout Hours
Tuesday-Saturday
10 a.m. - 5 p.m.
Library WiFi Hours
Monday-Sunday
8 a.m. - 8 p.m.
Follow us @MontereyParkLib

SCREENING OF TURNBULL CANYON:
A ROAD UNWOUND
Embark on the Adult Summer Reading Program on Saturday, June 11 at 2
p.m. in the Friends Room with William Ohanesian, local filmmaker, native
Monterey Park resident and longtime Turnbull enthusiast, as he presents his
documentary: Turnbull Canyon: A Road Unwound. The 90-minute film will
be screened with a brief intermission. Following the film, Mr. Ohanesian will
conduct a Q&A session.

Subscribe @MontParkTV
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CHILDREN'S

TEEN

FOR MORE INFORMATION ABOUT
THESE PROGRAMS, PLEASE VISIT THE
LIBRARY WEBSITE OR CALL
626-307-1358

FOR MORE INFORMATION OR TO
REGISTER FOR THESE PROGRAMS,
PLEASE VISIT THE LIBRARY WEBSITE
OR CALL 626-307-1368

Michael Rayner, Juggler
Wednesday, June 15 at 3 p.m.
Langley Senior Center
His show has been described as
“preposterous brilliance” and
“wacky
jugglement,”
a
combination of hilarious tricks
and stunts with uproarious
stand-up and a bounty of
improvised fun and zingers.
You’re never sure what’s coming
next!

Junior Friends Meetings
June 9 & 23 at 4 p.m.
Young Adult Area
The Junior Friends is a teen
volunteer club with leadership
opportunities in conjunction with
the Monterey Park Bruggemeyer
Library. To join, visit the Library
website.

Bubblemania
Wednesday, June 29 at 3 p.m.
Langley Senior Center
Join us for a show on the science
of bubbles with shimmering
waves of soap films, rainbow
bubbles, big bubbles, small
bubbles...and the grand finale
where boys and girls get the
chance to be inside of a giant
bubble!
Crafternoons
Thursdays, June 16, 23 and 30
at 3 p.m. in the Friends Room
Beat the heat with an afternoon
craft! All materials will be
provided.
Storytime
Storytimes for all age levels are
held in the Library’s Storytime
Room and last 25-45 minutes.
Children must be accompanied
by an adult caregiver at all times.
No registration is required.
Family Storytime (All Ages)
Tuesday and Saturday
10 a.m. or 11 a.m.
Baby & Toddler Storytime (Ages
0-2)
Thursday at 10 a.m.
*Beginning June 9
Please note, there will be no
storytime on Saturday, June 4.

DIY Sharpie Mugs
June 10 at 3 p.m.
Friends Room
Kick off the Teen Summer
Reading Program by getting
creative! Turn a plain mug into a
work of art using Sharpie markers
and a little imagination. Supplies
are limited and available on a
first-come, first-served basis.
D&D at the Library
June 18 & 25 at 2 p.m.
Friends Room
Novices and veterans are invited
to join the Monterey Park
Bruggemeyer
Library’s
new
Dungeon Master for a thrilling
afternoon of Dungeons and
Dragons! Whether you are a spell
casting wizard, a smiting paladin,
or thieving rogue, teens will learn
the basics of the greatest roleplaying
game
ever
made.
Refreshments will be provided.

ADULT
FOR MORE INFORMATION OR TO
REGISTER FOR THESE PROGRAMS,
PLEASE VISIT THE LIBRARY WEBSITE
OR CALL 626-307-1368

Get Fit While You Sit
June 10 & 24 at 10 a.m.
Langley Senior Center
Join staff for a low impact
workout. These sessions will be
conducted
in
English
and
Mandarin.
Registration
is
required.

Seed Bombs Adult Grab and Go
Craft Kit
June 14-17, with crafting session
June 17 at 2 p.m.
Adults are invited to plant
wildflowers with seed bombs.
Kits will be available for pick-up
starting Tuesday, June 14. To
request a kit, call Adult Reference
Services. Join staff in the Library’s
Friends Room on Friday, June 17
at 2 p.m. to craft and chat.
Mid-Morning Matinee
Tuesday, June 21 at 11 a.m.
Friends Room
While vacationing in Egypt,
detective Hercule Poirot finds
himself in the thick of a love
triangle that goes awry. However,
when a young woman winds up
dead, it is up to Poirot to track
down the killer before he or she
can claim a new victim. Based on
the novel by Agatha Christie, this
film is rated PG-13 and runs 127
minutes.

LAMP LITERACY
FOR MORE INFORMATION OR TO
REGISTER FOR THESE PROGRAMS,
PLEASE VISIT THE LIBRARY WEBSITE
OR CALL 626-307-1251

LAMP English Classes &
Citizenship Program
Do you want to improve your
reading, writing and/or speaking
skills? Online classes help with
everyday language used at home,
in the neighborhood, at work or
at school. LAMP offers five
English levels for beginning,
intermediate
and
advanced
learners. To join, please call the
LAMP office and visit the Library
website for our schedule of
classes.
Travel Plans? Apply Now for a
U.S. Passport!
Submit your passport application
at the Library. Services are by
appointment ONLY. Passport
hours are Tuesdays, Fridays and
Saturdays from 1 to 5 p.m. To
schedule an appointment, visit
the Library website or call
Passport Services at (626) 3071357.
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蒙哥马利图书馆 2 0 2 2 年 6 月的活动日历

大胆做回自己：学会自爱 -- 青少年作家讨论会

月4日周六下午1点半，请到图书馆的友谊厅和我们一起参加图书研讨：
特别邀请本地专著LGBTQIA青少年作品的作家Felipe J. Garcia。详情请
电成人咨询部。
6

夏季读书活动：阅读领你进入神奇罕见的世界

月7日起，我们邀请儿童（0-12岁），青少年（12-18岁）和成人（18
岁以上）来参加2022年夏季读书活动“阅读领你进入神奇罕见的世界”，
可在此网站登记：montereypark.beanstack.org. 儿童们记录下整个
夏季阅读和聆听图书的时间，即可获得阅读证章和奖品。青少年和成人
记录下阅读的时间即可获得网上阅读证章，免费书籍以及参加活动获得
更多抽奖的机会。此活动一直持续到7月31日。欲知详情，请造访图书
馆网站。2022年夏季读书活动由蒙市图书馆之友赞助。
6

开启夏季读书活动：图书馆里的家庭露营

月9日周四下午6点半至8点，儿童部将举办闭馆后的露营来开启今年
的夏季读书活动。各家庭可以参与讲故事时间，手工，游戏等活动！儿
童必需由照护者陪同。不需提前登记。
6

蒙市游乐日读书游乐车活动

月9日周四下午6点半至8点，儿童部将举办闭馆后的露营来开启今年
的夏季读书活动。各家庭可以参与讲故事时间，手工，游戏等活动！儿
童必需由照护者陪同。不需提前登记。
6

电影欣赏“Turnbull Canyon: A Road Unwound”

(626) 307 - 1368

儿童服务部

(626) 307 - 1358

图书出借部

(626) 307 - 1366

英文识字部

(626) 307 - 1251

开馆时间
每周二，周四和周六
上午10点 – 下午5点
每周三和周五
下午1点 – 5点
请通过短信联系我们
(626) 283-6062

无接触图书出借时间
周2至周6
上午10时 – 下午5时
图书馆无线上网开放时间
周1至周日
上午8时 – 晚8时
请关注我们
@MontereyParkLib

月11日周六下午2点，成人夏季读书活动特邀请到蒙市居民和电影制作
人 William Ohanesian 先生来放映其纪录片 “Turnbull Canyon: A
Road Unwound” ，讲述他热爱的 Turnbull Canyon 的历史趣事。这
部 90 分钟的影片中间有一次简短的休息。放映结束后 William
Ohanesian先生会解答观众的问题。
6

蒙特利公园

图书馆联系电话
成人咨询部

活动日历 | 2022 年 6 月
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请订阅蒙市市府有线电视
频道@MontParkTV

儿童部

青少年部

的杂耍表演
月 日周三下午 点
兰利老人服务中心
人们称赞他的表演是“近乎荒唐的斑斓
色彩”以及“古怪的杂耍表演”，是搞笑
的把戏和特技的结合，再加上现场发
挥让人哄堂大笑的机智幽默。这会是
一场让你惊喜的表演！

青少年图书馆之友月会
6月9日和23日下午4点
友谊厅
青少年图书馆之友是一个义工俱乐
部，参与图书馆的义工活动可提高你
的领导能力。请在图书馆网站报名加
入。欲申请加入可在图书馆网站查看
详情。

欲如需更多信息，请访问图书馆
网站或致电 626-307-1358。

Michael Rayner,
6 15
3

Bubblemania

月29日周三下午3点
兰利老人活动中心
和我们一起观看一场和肥皂泡相关的
表演：你可以看到各种大大小小，不
同形状和颜色的肥皂泡，最后的高潮
是你甚至会置身在一个巨大的肥皂泡
泡之中！
下午手工活动
6月16，23及30日下午3点，友谊厅
在炎热的夏日里，快到室内来参加下
午手工活动。我们将提供所有材料。
讲故事时间
适于所有年龄段的讲故事活动在图书
馆的讲故事室内举行，每次大约 2545 分钟。幼儿必须有成年的照护者全
程陪伴。不需提前登记。
全家讲故事时间（适于所有年龄参
加）
每周二和周六
上午10点或11点
婴幼儿讲故事时间（0-2岁）
每周二和周四上午10点
6月9日开始
请注意：6月4日周六的讲故事时间临
时取消
6

如需更多信息，请访问图书馆
网站或致电 626-307-1368.

自制漫画马克杯
6月10日下午3点
图书馆友谊厅
让这个创意的手工项目来开启青少年
夏季图书活动！ 几只彩笔和丰富的想
象力就可以将一只普通的马克杯变成
艺术品。制作材料有限，先到先得。
图书馆的新D&D游戏
6月18日和25日下午2点
友谊厅
不管你是新手或老手，都请来参加我
们激动人心的 “ 龙与地下城 ” 的游戏。
不论是施展魔法的巫师，神勇的圣骑
士，还是危险的窃贼，青少年将学到
这个最棒的角色扮演游戏的基本技
巧。我们将提供小茶点。

成人部

如需更多信息，请访问图书馆
网站或致电 626-307-1368.

椅上锻炼
6月10及24日，上午10点
兰利老人服务中心
和我们一起参加低强度的锻炼。课程用
中，英双语教授。敬请事先注册。

蒙特利公园

成人手工活动：制作野花种子球
6月14 – 17日
邀请成人读者来参加制作野花种子球的
手工活动。6月14日起可以致电成人服务
部来领取制作材料。 6 月 17 日下午 2 点，
大家可在图书馆的友谊厅和我们一起制
作。
上午日场电影欣赏
6月21日周二上午11点，图书馆友谊厅
正在埃及度假的大侦探波洛发现自己被
牵涉到一场危险的三角恋爱中。当一位
年轻女士被谋杀后，波洛必须要抓获凶
手以防悲剧重演。 此片根据英国作家阿
加莎。克里斯蒂小说改编，适宜13岁以上
观众，片长127分钟。

成人识字部

欲如需更多信息，请访问图书馆
网站或致电 626-307-1251.
LAMP 英语课程和公民计划

蒙市图书馆英文识字部可帮助成年人提高
英文读写说的能力. 免费的线上课程包括5
个不同程度的非母语英文课，读书俱乐部
及公民入籍课程. 英文程度较高的学生也
可参与和老师一对一的课程. 公民入籍班
的学生还可参加面试的练习课程. 请造访
图书馆网站查看详细课表.
计划外出旅游吗？现在就来申请美国护
照！
图书馆接受护照申请。开放时间为周二、
周五和周六下午 1 点到5 点。如需预约或
查询，请致电 (626) 307-1357 联系成人
扫盲部。
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ESTÁ BIEN SER TÚ: LECCIONES SOBRE EL AMOR PROPIO,
DISCUSIÓN DE AUTOR PARA JOVENES ADULTOS
Únase a nosotros el sábado 4 de junio a la 1:30 p.m. en el Friends Room para

NÚMEROS DE TELÉFONO DE
LA BIBLIOTECA
Servicios de referencia
para adultos

una discusión especial para jóvenes adultos con el autor local LGBTQIA,

(626) 307 - 1368

Felipe J. García. Para obtener más información sobre el evento, llame a

Servicios para niños

Servicios para Adultos.

PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO LEE MÁS ALLÁ
DEL CAMINO TRILLADO
A partir del 7 de junio, los niños (de 0 a 12 años), los adolescentes (de 12 a 18
años) y los adultos (de 18 años en adelante) están invitados a participar en el
programa de lectura de verano Lee Más Allá del Camino Trillado de 2022
registrándose en montereypark.beanstack.org . Los niños llevan la cuenta de

(626) 307 - 1358
Servicios de préstamo
(626) 307 - 1366
Alfabetización LAMP
(626) 307 - 1251
Horario de la biblioteca
Martes, Jueves y Sábado
10 a.m. a 5 p.m.

los libros que leen o escuchan y reciben premios por el tiempo que leen. Los

Miércoles y Viernes

adolescentes y adultos pueden registrar las horas de lectura para ganar

1 p.m. - 5 p.m.

insignias virtuales y un libro gratis y la oportunidad de ganar premios
adicionales por completar actividades. El programa se extiende hasta el 31
de julio. Para obtener más información, visite el sitio web de la Biblioteca. El

Envíenos un mensaje de texto
(626) 283-6062

Programa de lectura de verano de 2022 está patrocinado por Friends of the
Library.

LANZAMIENTO DE LECTURA DE VERANO: CAMPAMENTO
FAMILIAR EN LA BIBLIOTECA
Inicie la lectura de verano con un campamento fuera de horas en el
Departamento de Niños el jueves 9 de junio de 6:30 a 8 p.m. ¡Las familias
disfrutarán de historias, manualidades, juegos y más! Los niños deben estar
acompañados por un cuidador. No es necesario registrarse.

Horario de Préstamo sin
contacto
Martes a Sábado
10 a.m. - 5 p.m.
Horario de WiFi de la
biblioteca

PROYECCIÓN DE TURNBULL CANYON: A ROAD UNWOUND
Embárquese en el programa de lectura de verano para adultos el sábado 11
de junio a las 2 p.m. en el Friends Room con William Ohanesian, cineasta

lunes a domingo
8 a.m.-8 p.m.
Síguenos @MontereyParkLib

local, residente nativo de Monterey Park y entusiasta de Turnbull desde hace
mucho tiempo, mientras presenta su documental: Turnbull Canyon: A Road
Unwound. La película de 90 minutos se proyectará con un breve intermedio.
Después de la película, el Sr. Ohanesian llevará a cabo una sesión de

Suscríbete @MontParkTV

preguntas y respuestas.
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NIÑOS

ADOLESCENTES

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,
VISITE EL SITIO WEB DE LA
BIBLIOTECA O LLAME AL
626-307-1358.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O
PARA REGISTRARSE EN ESTOS
PROGRAMAS, VISITE EL SITIO WEB
DE LA BIBLIOTECA O LLAME AL
626-307-1368

Michael Rayner, Malabarista
Miércoles 15 de junio a las 3 p.m.
Langley Senior Center
Su espectáculo ha sido descrito
como
"brillantez
absurda"
y
"malabarismo extravagante", una
combinación de trucos y acrobacias
hilarantes con comedia stand-up
estruendoso y una gran cantidad de
diversión improvisada y chistes.
¡Nunca estás seguro de lo que viene
después!
Bubblemania
Miércoles 29 de junio a las 3 p.m.
Langley Senior Center
Únase
a
nosotros
para
un
espectáculo sobre la ciencia de las
burbujas con ondas brillantes de
capa de jabón, burbujas de arcoíris,
burbujas
grandes,
burbujas
pequeñas... ¡y el gran final donde los
niños y las niñas tienen la
oportunidad de estar dentro de una
burbuja gigante!
Tardes Artesanales
Jueves 16, 23 y 30 de junio
a las 3 pm. en el Friends Room
¡Combate
el
calor
con
una
manualidad por la tarde! Todos los
materiales serán proporcionados.
Hora del cuento
Las horas de cuentos para todos los
niveles de edad se llevan a cabo en la
Sala de Horas de Cuentos de la
Biblioteca y duran de 25 a 45
minutos. Los niños deben estar
acompañados
por
un
adulto
cuidador en todo momento. No es
necesario registrarse.
Cuentos
familiares
edades)
martes y sabado a las
10 a.m. o 11 a.m.

(todas

Cuentos para bebés
pequeños (de 0 a 2 años)
jueves a las 10 a.m.
*A partir del 9 de junio

y

las

niños

*No habrá hora del cuento el sábado
4 de junio.

Reunion de Junior Friends
9 y 23 de junio a las 4 p.m.
Área de Adultos Jóvenes
Junior Friends es un club de jóvenes
voluntarios con oportunidades de
liderazgo en conjunto con la Biblioteca
Monterey Park Bruggemeyer. Para
unirse, visite el sitio web de la
biblioteca o llame al mostrador de
referencia.
Tazas de Sharpie de bricolaje
10 de junio a las 3 p.m.
Friends Room
¡Comienza el Programa de Lectura de
Verano para Adolescentes poniéndote
creativo! Convierte una taza simple en
una obra de arte usando marcadores
Sharpie y un poco de imaginación. Los
suministros son limitados y están
disponibles por orden de llegada.
D&D en la biblioteca para adolescentes
18 y 25 de junio a las 2 p.m.
Friends Room
¡Los novatos y los veteranos están
invitados a unirse al nuevo Dungeon
Master de la Biblioteca Bruggemeyer de
Monterey Park para una emocionante
tarde de Dungeons and Dragons! Tanto
si eres un mago lanzador de hechizos,
un paladín violento o un pícaro ladrón,
los
adolescentes
aprenderán
los
conceptos básicos del mejor juego de
rol jamás creado. Se proporcionarán
refrigerios.

ADULTOS
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O
PARA REGISTRARSE EN ESTOS
PROGRAMAS, VISITE EL SITIO WEB DE LA
BIBLIOTECA O LLAME AL 626-307-1368

Ponte en Forma Mientras Estás
Sentado
13 y 27 de mayo, 10 a.m.
Langley Senior Center
Únase
al
personal
para
un
entrenamiento de bajo impacto. Estas
sesiones se llevarán a cabo en inglés y
mandarín. Se requiere registrarse.
Bombas de Semillas - Kit de
manualidades para adultos
Del 14 al 17 de junio, con sesión de
manualidades el 17 de junio
a las 2 p. m.

Se invita a los adultos a plantar flores
silvestres con bombas de semillas. Los
kits estarán disponibles para recoger a
partir del martes 14 de junio. Para
solicitar un kit, llame a Servicios de
Referencia par Adultos. Únase al
personal en el Friends Room de la
Biblioteca el viernes 17 de junio a las 2
p.m. para hacer manualidades y
charlar.
Matiné de media mañana
Martes 21 de junio a las 11 a.m.
Friends Room
Mientras está de vacaciones en Egipto,
el
detective
Hercule
Poirot
se
encuentra en medio de un triángulo de
amor que sale mal. Sin embargo,
cuando una mujer joven termina
muerta, depende de Poirot localizar al
asesino antes de que pueda reclamar
una nueva víctima. Basada en la novela
de Agatha Christie, esta película está
clasificada PG-13 y dura 127 minutos.

ALFABETIZACIÓN
(LAMP)
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O
PARA REGISTRARSE EN ESTOS
PROGRAMAS, VISITE EL SITIO WEB DE
LA BIBLIOTECA O LLAME AL
626-307-1251

Programa de Alfabetización y
Ciudadanía LAMP
Alfabetización para todos en Monterey
Park (LAMP) ayuda a adultos a mejorar
sus habilidades de lectura, escritura y
habla. Las clases en línea son gratuitas
e incluyen cinco niveles de inglés como
segundo idioma (ESL), clubes de
lectura y clases de preparación para la
ciudadanía. Los estudiantes adultos en
nivel avanzado de inglés pueden
reunirse personalmente con tutores
capacitados.
Los
estudiantes
de
ciudadanía de LAMP también pueden
unirse a nuestras clases de ensayo para
el examen de naturalización. Visite el
sitio web de la biblioteca para el
horario de clases.
¿Planes de viaje? ¡Solicite ahora un
pasaporte estadounidense!
Presente su solicitud de pasaporte en
la Biblioteca. Los servicios son SOLO
con cita previa. El horario de Pasaporte
es los martes, viernes y sábados de 1
p.m. a 5 p.m. Llame a LAMP Passport
Services al (626) 307-1357 para hacer
citas y/o consultas.
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Lịch sự kiện tháng 6 năm 2022
HÃY LÀ CHÍNH BẠN: BÀI HỌC VỀ TỰ YÊU BẢN THÂN.
THẢO LUẬN DÀNH CHO GIỚI TRẺ
Tham gia với chúng tôi vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 6 lúc 1:30 chiều trong Phòng
Bạn Bè với cuộc thảo luận sách đặc biệt với tác giả địa phương LGBTQIA, Felipe
J. Garcia. Để biết thêm thông tin về sự kiện, hãy gọi Bàn Tham Khảo dành cho
người lớn.

SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ VIỆN
Bàn tham khảo dành cho người lớn
(626) 307 - 1368
Bàn tham khảo dành cho trẻ em
(626) 307 - 1358
Phục vụ mượn sách
(626) 307 - 1366

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC SÁCH MÙA HÈ “ĐỌC VƯỢT XA
NHỮNG CON ĐƯỜNG CHƯA ĐƯỢC KHÁM PHÁ
Bắt đầu từ ngày 7 tháng 6, trẻ em (từ 0-12 tuổi), thanh thiếu niên (12-18 tuổi) và
người lớn (từ 18 tuổi trở lên) được mời tham gia vào Chương trình đọc sách mùa
hè năm 2022 “Đọc Vượt Xa những con đường chưa được khám phá” bằng cách
đăng ký tại montereypark.beanstack.org . Trẻ em liệt kê tên những cuốn sách
chúng đã đọc hoặc đã nghe và nhận giải thưởng cho thời gian chúng đọc. Thanh
thiếu niên và người lớn có thể theo dõi số giờ đã đọc để kiếm huy hiệu ảo và
một cuốn sách miễn phí cũng như cơ hội giành được giải thưởng bổ sung khi
hoàn thành các hoạt động. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 7. Để
tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang mạng của thư viện. Chương trình Đọc sách Hè
2022 được tài trợ bởi Những Người Bạn của Thư viện.

Học tiếng Anh / Quốc tịch
(626) 307 - 1251
Giờ hoạt động của thư viện
Thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy
10 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Thứ Tư và thứ Sáu
1 giờ trưa đến 5 giờ chiều

Nhắn tin cho chúng tôi
(626) 283-6062

GIỜ KỂ CHUYỆN Ở PHIÊN CHỢ CỦA NÔNG DÂN
Tham gia cùng nhân viên làm việc trong khu vực dành cho trẻ em vào thứ Năm,
ngày 26 tháng 5 lúc 5:30 chiều tại công viên George Elder để nghe kể chuyện ở
phiên chợ của nông dân! Các gia đình được khuyến khích mang theo chăn để
ngồi thưởng thức những câu chuyện, bài đồng dao và bài hát. Chương trình này
dành cho mọi lứa tuổi.

Giờ mượn sách không tiếp xúc
Thứ Ba đến thứ Bảy
Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều

Giờ truy cập Wi-Fi của Thư viện

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC SÁCH HÈ: CẮM TRẠI GIA
ĐÌNH TẠI THƯ VIỆN
Bắt đầu Chương trình Đọc sách Mùa hè với một buổi cắm trại sau giờ học tại
khu vực dành cho Trẻ Em vào thứ Năm, ngày 9 tháng 6 từ 6:30 đến 8 giờ tối.
Các gia đình sẽ nghe kể chuyện, làm thủ công, chơi trò chơi và hơn thế nữa! Trẻ
em phải có người chăm sóc đi kèm. Không cần đăng ký trước.

Thứ Hai đến Chủ Nhật
Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

Theo dõi chúng tôi tại
@MontereyParkLib

CHIẾU PHIM TÀI LIỆU TURNBULL CANYON: A ROAD
UNWOUND
Bắt tay vào Chương trình Đọc sách Hè dành cho Người Lớn vào Thứ Bảy, ngày 11
tháng 6 lúc 2 giờ chiều trong Phòng Bạn Bè với William Ohanesian, nhà làm
phim địa phương, cư dân Monterey Park và người đam mê Turnbull lâu năm, khi
anh ấy trình bày bộ phim tài liệu của mình: Turnbull Canyon: A Road Unwound.
Bộ phim dài 90 phút sẽ được chiếu với giờ giải lao ngắn. Tiếp theo bộ phim, anh
Ohanesian sẽ thực hiện phần hỏi đáp.

Đăng ký tại @MontParkTV
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TRẺ EM

THANH THIẾU NIÊN

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG
TRUY CẬP TRANG WEB CỦA THƯ VIỆN
HOẶC GỌI
626-307-1358.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, VUI
LÒNG TRUY CẬP TRANG WEB CỦA
THƯ VIỆN HOẶC GỌI
626-307-1368.

Michael Rayner, nghệ sĩ tung hứng
Thứ 4, ngày 15 tháng 6 lúc 3 giờ chiều.
Trung tâm người cao niên Langley
Buổi biểu diễn của anh ấy đã được mô tả
là “sự xuất sắc phi lý” và “sự tung hứng kỳ
quái”, là sự kết hợp giữa các thủ thuật và
pha nguy hiểm vui nhộn cùng với màn
biểu diễn náo nhiệt và vô số lời nhận xét
thú vị và vui nhộn ngẫu hứng. Bạn không
bao giờ chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp
theo!

Buổi họp của thanh thiếu niên
Ngày 9 & 23 tháng 6 lúc 4 giờ chiều
Khu vực dành cho giới trẻ
Junior Friends là một câu lạc bộ tình
nguyện dành cho thanh thiếu niên với các
cơ hội lãnh đạo kết hợp với Thư Viện
Monterey Park Bruggemeyer. Để tham
gia, hãy truy cập trang mạng thư viện.

Bubblemania
Thứ 4, ngày 29 tháng 6 lúc 3 giờ chiều.
Trung tâm người cao niên Langley
Hãy cùng chúng tôi tham gia chương trình
biểu diễn bong bóng với những làn sóng
lung linh như màng xà phòng, bong bóng
cầu vồng, bong bóng lớn, bong bóng nhỏ ...
và sự kết thúc hoành tráng, nơi các bé trai
và bé gái có cơ hội lọt vào bên trong 1 cái
bong bóng khổng lồ!
Thủ công buổi chiều
Thứ Năm, ngày 16, 23 và 30 tháng Sáu
Lúc 3 giờ chiều trong Phòng Bạn Bè
Đánh bại cái nóng bằng cách làm một
món đồ thủ công vào buổi chiều! Tất cả
các vật liệu sẽ được cung cấp.

Tự trang trí cốc bằng bút Sharpie
Ngày 10 tháng 6 lúc 3 giờ chiều
Phòng Bạn Bè
Khởi động Chương trình Đọc sách Hè
dành cho Thanh Thiếu Niên bằng cách
sáng tạo! Biến một chiếc cốc đơn giản
thành một tác phẩm nghệ thuật bằng
cách sử dụng bút Sharpie và một chút trí
tưởng tượng. Vật liệu có hạn và sẽ được
cung cấp trên cơ sở ai đến trước được
trước.
Ngục tối và Rồng trong thư viện
Ngày 18 & 25 tháng 6 lúc 2 giờ chiều
Phòng Bạn Bè
Những người mới chơi và người chơi rành
rọt được mời tham gia trò chơi Ngục tối
và Rồng trong thư viện Monterey Park
Bruggemeyer để có một buổi chiều thú vị!
Cho dù bạn là một thuật sĩ thi triển bùa
chú, một hiệp sĩ khiêu chiến hay một tên
lưu manh ăn trộm, bạn sẽ học được
những kiến thức cơ bản về trò chơi nhập
vai hay nhất từng được tạo ra. Đồ ăn vặt
và giải khát sẽ được cung cấp.

Giờ Kể Chuyện
Giờ kể chuyện cho mọi lứa tuổi được tổ
chức trong Phòng Kể Chuyện của thư viện
và kéo dài từ 25 đến 40 phút. Trẻ em phải
có người chăm sóc đi kèm. Không cần
đăng ký trước.

NGƯỜI LỚN

Giờ Kể Chuyện Gia Đình (mọi lứa tuổi)
Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần
10 giờ sáng hoặc 11 giờ sáng

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, VUI
LÒNG TRUY CẬP TRANG WEB CỦA
THƯ VIỆN HOẶC GỌI
626-307-1368.

Giờ Kể Chuyện Cho Trẻ Sơ Sinh (0 đến 2
tuổi)
Thứ Năm hàng tuần lúc 10 giờ sáng
* Bắt đầu từ ngày 9 tháng 6

Giữ gìn vóc dáng ngay cả khi bạn ngồi
Ngày 10 & 24 tháng 6 lúc 10 giờ sáng
Langley Senior Center
Tham gia cùng nhân viên của chúng tôi
để tập luyện với các tác động thấp. Các
buổi học sẽ được thực hiện bằng tiếng
Anh và tiếng Quan Thoại. Bạn bắt buộc
phải đăng ký trước.

Xin lưu ý, sẽ không có Giờ Kể Chuyện vào
thứ Bảy ngày 4 tháng 6.

Thủ công dành cho người lớn: quả hạt
giống
Bắt đầu từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 6

Phiên chế tạo ngày 17 tháng 6 lúc 2 giờ
chiều
Phòng Bạn Bè
Người lớn được mời trồng hoa dại bằng
cách làm một quả hạt giống. Bộ dụng cụ
sẽ có sẵn để nhận bắt đầu từ thứ Ba,
ngày 14 tháng 6. Để yêu cầu một bộ
dụng cụ, hãy gọi Bàn Tham Khảo dành
cho người lớn. Tham gia cùng nhân viên
trong Phòng Bạn Bè của thư viện vào thứ
Sáu, ngày 17 tháng 6 lúc 2 giờ chiều. để
trò chuyện và cùng làm.
Thứ Ba ngày 21 tháng 6 lúc 11 giờ sáng
Phòng Bạn Bè
Trong khi đi nghỉ ở Ai Cập, thám tử
Hercule Poirot nhận ra mình đang ở
trong một mối tình tay ba đầy rắc rối.
Tuy nhiên, khi một phụ nữ trẻ chết, Poirot
phải tìm ra kẻ giết người trước khi anh ta
hoặc cô ta có thể bắt được một nạn nhân
mới. Dựa trên tiểu thuyết của Agatha
Christie, bộ phim này được xếp hạng PG13 và có thời gian 127 phút.

LAMP HỌC TIẾNG
ANH / QUỐC TỊCH
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, VUI
LÒNG TRUY CẬP TRANG WEB CỦA
THƯ VIỆN HOẶC GỌI
I 626-307-1251.
Chương trình Học tiếng Anh / Quốc tịch
LAMP
Chương trình “Xóa Mù Chữ Cho Tất Cả”
của Monterey Park (LAMP) giúp người
lớn cải thiện các kỹ năng đọc, viết và
nói. Các lớp học ESL trực tuyến miễn
phí bao gồm năm cấp độ, hội thảo luận
về sách và các lớp học chuẩn bị thi
Quốc Tịch. Những học viên có trình độ
kỹ năng tiếng Anh nâng cao có thể gặp
gỡ trực tiếp với các gia sư để được dạy
kèm riêng. Các sinh viên hiện đang nộp
đơn xin thi quốc tịch có thể tham gia
các lớp thực hành phỏng vấn của chúng
tôi. Truy cập trang mạng của thư viện
để biết lịch học của chúng tôi.
Bạn có kế hoạch đi du lịch? Nộp đơn
xin Hộ Chiếu Hoa Kỳ ngay bây giờ!
Nộp đơn xin cấp hộ chiếu của bạn tại
thư viện. Dịch vụ CHỈ LÀM theo lịch hẹn.
Giờ làm hộ chiếu là các ngày Thứ Ba,
Thứ Sáu và Thứ Bảy từ 1 giờ trưa đến 5
giờ chiều. Vui lòng gọi văn phòng hộ
chiếu LAMP theo số (626) 307-1357 để
đặt lịch hẹn hoặc nếu bạn có thắc mắc.
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