MONTEREY PARK
BRUGGEMEYER LIBRARY
Calendar of Events August 2022
CLASSIC FILM DISCUSSION WITH
ACADEMY AWARD NOMINEE PIPER LAURIE
AND FILM HISTORIAN FOSTER HIRSCH
Classic film enthusiasts are invited to a special film screening
on Saturday, August 6 at 1:30 p.m. in the Friends Room. When
cocky young pool shark “Fast” Eddie Felson comes up against
the cruelty of life, he negotiates the billiards underworld with
the help of a wily mentor and a troubled girlfriend. This gritty
Best Picture nominee featuring Piper Laurie earned two Oscar
wins among its nine nominations. After the screening, join film
historian Foster Hirsch, who will lead a discussion with Ms.
Laurie about the film. Ms. Laurie is an Emmy and Golden Globe
award winner and has been nominated for three Academy
Awards. This program is sponsored by the Monterey Park
Bruggemeyer Library and the Monterey Park Historical
Museum.

APPLYING FOR COLLEGE AND THE COLLEGE ESSAY
High school seniors and their caregivers are invited for a twopart workshop series on Saturday, August 20 and August 27 at 2
p.m. in the Friends Room. This series will guide students
through the college application process and how to write a
stellar personal essay. This workshop is sponsored by
Chinatown Service Center Youth Center.

PAINTED CORK COASTER GRAB AND GO CRAFT KIT

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

Subscribe @MontParkTV

Adults are invited to paint their own cork coaster with library
staff. Kits will be available for pick-up through Contactless
Checkout starting Tuesday, August 16. To request a kit, call
Adult Services. Also, join staff in the Library’s Friends Room on
Friday, August 19 at 2 p.m. to craft and chat.

318 S. Ramona Avenue, Monterey Park, CA 91754 | Calendar of Events | August 2022
MontereyPark.ca.gov/Library

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

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.
*Please note, there will be no
storytimes August 2 - 13.
Storytimes will resume August
16.
1,000
Books
Before
Kindergarten
The
1,000
Books
Before
Kindergarten
program
encourages
parents
and
caregivers to read 1,000 books
with their child before they
enter school – a goal experts say
helps prepare children to be
successful readers once they
enter school. To participate, visit
the Children's Desk to register
and receive a reading log and
tote bag.
Virtual Storytime Archive
Enjoy storytime with MPBL
librarians anytime, anywhere!
Use your library card to access
over
100
pre-recorded
storytimes
by
visiting
bit.ly/3IXLJ1w.

TEEN
FOR MORE INFORMATION ABOUT
THESE PROGRAMS, PLEASE VISIT
THE LIBRARY WEBSITE OR CALL 626307-1368

Junior Friends Meetings
August 11 & 25 at 4 p.m.
Friends Room
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.

ADULT
FOR MORE INFORMATION ABOUT
THESE PROGRAMS, PLEASE VISIT THE
LIBRARY WEBSITE OR CALL 626-3071368

Get Fit While You Sit
August 12 & 26 at 10 a.m.
Langley Senior Center
Join staff for a low impact
workout. These sessions will be
conducted
in
English.
Registration is required.

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.

Mid-Morning Matinee
Tuesday, August 16 at 11 a.m.
Friends Room
In this adaptation of the 1957
classic film, this musical directed
by Steven Spielberg explores
forbidden love and the rivalry
between the Jets and the Sharks,
two teenage street gangs of
different ethnic backgrounds.
Ariana DeBose won the Oscar for
Best Actress in a Supporting Role
for her performance as Anita. This
film is rated PG-13 and runs 136
minutes.
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年 8 月图书馆活动日历

经典电影放映研讨会：特邀嘉宾为奥斯卡电影奖提
名演员PIPER LAURIE女士及电影史学家
HISTORIAN FOSTER HIRSCH

月6日周六下午1点半在友谊厅，我们邀请电影爱好者来观赏
一部由Piper Laurie女士出演的经典影片。这部影片讲述了
一个生活在社会底层，但却很有野心的台球骗 子 "Fast
Eddie" Felson 的故事：借助其不择手段的经纪人及女友的
帮助，Eddie多次试图证明自己是全国最棒的台球选手。这
部影片曾获得9项奥斯卡提名并荣获两个奖项。放映结束后，
电影史学家Foster Hirsch及Piper Laurie女士将和大家一起
座谈。Piper Laurie女士曾获得Emmy及金球奖，并获提名
三项奥斯卡奖项。此讲座由蒙市布莱格迈尔图书馆及蒙市历
史博物馆赞助。
8

大学入学申请及申请作文

邀请高中生及家人参加两天的系列讲座（8月20日和27日下
午 2 点，友谊厅）。该讲座将帮助学生了解大学申请的全过
程，以及如何写出一篇优秀的个人作文。本讲座由中国城服
务中心青少年部门赞助。

成人手工活动：彩绘软木杯垫

图书馆联系电话
成人咨询部

(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

邀请成人读者和我们一起来制作彩绘软木杯垫。8月16日周二
起可致电成人咨询部领取制作材料。8月29日周五下午2点在
友谊厅，图书馆员工将和大家一起亲手制作杯垫。
蒙特利公园

318 S. Ramona Avenue,
, CA 91754 | 2022
MontereyPark.ca.gov/Library

年 8月

请订阅蒙市市府有线电视
频道@MontParkTV

儿童部

欲如需更多信息，请访问图书馆
网站或致电 626-307-1358。
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
25-45 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： 8 月 2 – 13 日期间讲故事
活动暂时取消。8月16日后重新开
始。
学前读完1,000 本书
学前读完1,000 本书活动鼓励家长
和看护人在入学前为孩子读完 1 ，
000本书 – 专家们认为此项活动可
以帮助孩子入学后成为优秀的读
者。请造访儿童部登记报名，领取
图书记录册及手提袋。
网上讲故事视频档案
我们的图书馆员随时随地都可以为
您讲故事！用图书卡登录网站 :
bit.ly/3IXLJ1w 即可浏览 100 多部
讲故事时间的视频。

青少年部

上午日场电影欣赏
8月16日周二上午11点，友谊厅
此部音乐片由著名导演Steven
如需更多信息，请访问图书馆
网站或致电 626-307-1368.
Spielberg根据1957的同名经典电影改
编。影片讲述了被禁忌的爱情故事，以
青少年图书馆之友月会
及两个不同族裔青少年帮派之间的争
8月11日和25日，友谊厅
斗。演员Ariana DeBose因扮演剧中
友谊厅
Anita一角获得了奥斯卡最佳女配角的
青少年图书馆之友是一个义工俱乐 金奖。此片适宜13岁以上观众，片长
部，参与图书馆的义工活动可提高 136分钟。
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 成人识字部
站查看详情。

欲如需更多信息，请访问图书馆
网站或致电 626-307-1251.

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
8月12及26日
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。

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。

蒙特利公园

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) 3071357 联系成人扫盲部。
LAMP

活动日历 | 2022年 8月

318 S. Ramona Avenue,
, CA 91754 |
MontereyPark.ca.gov/Library

MONTEREY PARK
BRUGGEMEYER LIBRARY
Calendario de Eventos Agosto 2022
CONVERSACIÓN SOBRE CINE CLÁSICO CON LA
NOMINADA AL PREMIO DE LA ACADEMIA PIPER LAURIE
Y EL HISTORIADOR DE CINE FOSTER HIRSCH

NÚMEROS DE TELÉFONO DE
LA BIBLIOTECA
Servicios de referencia
para adultos

Los entusiastas del cine clásico están invitados a una proyección

(626) 307 - 1368

especial de cine el sábado 6 de agosto a la 1:30 p. m. en el salón

Servicios para niños

Friends. Cuando el engreído y joven tiburón de billar, "Fast" Eddie

(626) 307 - 1358

Felson, se enfrenta a la crueldad de la vida, negocia el inframundo del

Servicios de préstamo

billar con la ayuda de un mentor astuto y una novia con problemas.
Esta intrépida nominada a Mejor Película con Piper Laurie ganó dos
premios Oscar entre sus nueve nominaciones. Después de la
proyección, únase al historiador de cine Foster Hirsch, quien dirigirá
una discusión con la Sra. Laurie sobre la película. La Sra. Laurie es
ganadora de un premio Emmy y un Globo de Oro y ha sido nominada
a tres Premios de la Academia. Este programa está patrocinado por la

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

Biblioteca Bruggemeyer de Monterey Park y el Museo Histórico de Envíenos un mensaje de texto
Monterey Park.
(626) 283-6062

SOLICITUD DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD Y ENSAYO
UNIVERSITARIO
Los estudiantes del último año de secundaria y sus cuidadores están
invitados a una serie de talleres de dos partes el sábado 20 y 27 de

Horario de Préstamo sin

agosto a las 2 p.m. en el salón Friends. Esta serie guiará a los

contacto

estudiantes a través del proceso de solicitud de ingreso a la

Martes a Sábado

universidad y cómo escribir un ensayo personal estelar. Este taller está

10 a.m. - 5 p.m.

patrocinado por Chinatown Service Center Youth Center.

Horario de WiFi de la
biblioteca

KIT DE MANUALIDADES PARA LLEVAR DE POSAVASOS DE
CORCHO PINTADO
Ese invita a los adultos a pintar su propio posavasos de corcho con el

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

personal de la biblioteca. Los kits estarán disponibles para recoger a
través de Préstamo sin Contacto a partir del martes 16 de agosto. Para
solicitar un kit, llame a Servicios para Adultos. Además, únase al
personal en el salón Friends de la Biblioteca el viernes 19 de agosto a

Suscríbete @MontParkTV

las 2 p.m. para hacer manualidades y charlar.
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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

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 (todas las
edades)
martes y sabado a las
10 a.m. o 11 a.m.
Cuentos para bebés y niños
pequeños (de 0 a 2 años)
jueves a las 10 a.m.
*Por favor tome nota de que no
habrá horas de cuentos del 2 al
13 de agosto. Las horas de
cuentos se reanudarán el 16 de
agosto.
1,000 Libros Antes del Jardín de
Infancia
El programa 1,000 Libros Antes
del Jardín de Infancia anima a
los padres y cuidadores a leer
1,000 libros con sus hijos antes
de ingresar a la escuela, una
meta que, según los expertos,
ayuda a preparar a los niños
para que sean lectores exitosos
una vez que ingresen a la
escuela. Para participar, visite el
Escritorio
de
Niños
para
registrarse y recibir un registro
de lectura y una bolsa de mano.
Archivo de Cuentos Virtuales
¡Disfrute de la hora del cuento
con los bibliotecarios de MPBL
en cualquier momento y en
cualquier lugar! Use su tarjeta de
la biblioteca para acceder a más
de 100 horas de cuentos
pregrabadas
visitando
bit.ly/3IXLJ1w.

Reunion de Junior Friends
11 y 25 de agosto, 4 p.m.
Salón Friends
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.

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
45 y 26 de agosto, 10 a.m.
Langley Senior Center
Únase
al
personal
para
un
entrenamiento de bajo impacto.
Estas sesiones se llevarán a cabo en
inglés. Se requiere registrarse.
Matiné de Media Mañana
Martes 16 de agosto a las 11 a.m.
Salón Friends
En una adaptación de la película
clásica de 1957, este musical
dirigido por Steven Spielberg
explora el amor prohibido y la
rivalidad entre los Jets y los Sharks,
dos
bandas
callejeras
de
adolescentes
de
diferentes
orígenes étnicos. Ariana DeBose
ganó el Oscar a la Mejor Actriz de
Reparto por su interpretación de
Anita. Esta película está clasificada
PG-13 y tiene una duración de 136
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 8 năm 2022
THẢO LUẬN VỀ PHIM CỔ ĐIỂN VỚI NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
GIẢI THƯỞNG VIỆN HÀN LÂM PIPER LAURIE VÀ NHÀ SỬ
HỌC ĐIỆN ẢNH FOSTER HIRSCH

Những người đam mê phim cổ điển được mời tham gia một
buổi chiếu phim đặc biệt vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 8 lúc 1:30
trưa trong Phòng Bạn Bè. Khi kẻ chơi bida trẻ tuổi tự mãn
“Fast” Eddie Felson chống lại sự tàn nhẫn của cuộc sống, anh
ta thương lượng thế giới bida ngầm dưới sự giúp đỡ của một
người cố vấn quỷ quyệt và một cô bạn gái rắc rối. Đề cử Phim
Hay Nhất này có sự góp mặt của Piper Laurie, người đã
giành được hai giải thưởng Oscar trong số chín đề cử. Sau
buổi chiếu phim, hãy tham gia với nhà sử học điện ảnh Foster
Hirsch, người sẽ dẫn dắt cuộc thảo luận với cô Laurie về bộ
phim. Cô Laurie từng đoạt giải Emmy và Quả Cầu Vàng và
đã được đề cử ba giải Oscar. Chương trình này được tài trợ
bởi thư viện Monterey Park Bruggemeyer và nhà Bảo Tàng
Lịch Sử Monterey Park.

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
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

ĐĂNG KÝ ĐẠI HỌC VÀ BÀI LUẬN CAO ĐẲNG

Học sinh phổ thông trung học và người chăm sóc của họ được
mời tham gia chuỗi hội thảo gồm hai phần vào thứ Bảy, ngày
20 tháng 8 và ngày 27 tháng 8 lúc 2 giờ chiều trong Phòng
Bạn Bè. Loạt hội thảo này sẽ hướng dẫn học sinh về quy trình
nộp đơn vào đại học và cách viết một bài luận cá nhân xuất
sắc. Hội thảo này được tài trợ bởi Trung tâm Thanh Niên
Chinatown Service Center.
BỘ THỦ CÔNG: TÔ ĐIỂM CHO ĐẾ LÓT LY

Người lớn được mời tô điểm cho chiếc đế lót ly của riêng họ
với nhân viên thư viện. Bộ dụng cụ sẽ có sẵn để nhận bắt đầu
từ thứ Ba, ngày 16 tháng 8. Để yêu cầu một bộ dụng cụ, hãy
gọi Bàn Tham Khảo dành cho người lớn. Ngoài ra, hãy tham
gia cùng nhân viên trong Phòng Bạn Bè của thư viện vào thứ
Sáu, ngày 19 tháng 8 lúc 2 giờ chiều để trò chuyện và cùng
làm.

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

Theo dõi chúng tôi tại
@MontereyParkLib

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.

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.

Buổi họp của thanh thiếu niên
Ngày 11 & 25 tháng 8
Phòng Bạn Bè
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.

Giờ Kể Chuyện Gia Đình (mọi lứa
tuổi)
Thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần
10 giờ sáng hoặc 11 giờ sáng
Giờ Kể Chuyện Cho Trẻ Sơ Sinh (0
đến 2 tuổi)
Thứ Năm hàng tuần lúc 10 giờ sáng
* Xin lưu ý, sẽ không có giờ kể
chuyện từ ngày 2 đến ngày 13
tháng 8. Giờ kể chuyện sẽ tiếp tục
vào ngày 16 tháng 8.

Đọc 1.000 cuốn sách trước khi đi
mẫu giáo
Chương trình 1.000 cuốn sách
trước khi đi học mẫu giáo khuyến
khích cha mẹ và người chăm sóc
đọc 1.000 cuốn sách cùng con
trước khi chúng nhập học - một
mục tiêu mà các chuyên gia cho
rằng giúp chuẩn bị cho trẻ trở
thành những người đọc thành công
khi chúng vào trường. Để tham
gia, bạn hãy đến Bàn thiếu nhi để
đăng ký và nhận hồ sơ đọc sách và
túi vải.
Kho ảo lưu trữ những Giờ Kể
Chuyện
Tận hưởng những Giờ Kể Chuyện
với thủ thư MPBL mọi lúc, mọi nơi!
Sử dụng thẻ thư viện của bạn để
truy cập hơn 100 câu chuyện được
thu trước bằng cách truy cập
bit.ly/3IXLJ1w.

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

Giữ gìn vóc dáng ngay cả khi
bạn ngồi
Ngày 12 & 26 tháng 8
Trung tâm người cao niên
Langley
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.
Xem phim giữa buổi sáng
Thứ Ba ngày 16 tháng 8 lúc 11 giờ
sáng.
Phòng Bạn Bè
Trong phiên bản chuyển thể từ bộ
phim kinh điển năm 1957 này, vở
nhạc kịch của đạo diễn Steven
Spielberg khám phá tình yêu bị
cấm đoán và sự cạnh tranh giữa
Jets và Sharks, hai băng nhóm
đường phố tuổi teen có nguồn
gốc sắc tộc khác nhau. Ariana
DeBose đã giành được giải Oscar
cho Nữ diễn viên chính xuất sắc
nhất trong một vai phụ với vai
diễn Anita. Phim này được xếp
loại PG-13 và thời gian chiếu là
136 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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