MONTEREY PARK
BRUGGEMEYER LIBRARY
Calendar of Events November 2022
FREE ONLINE HOMEWORK HELP AND TUTORING
The Monterey Park Bruggemeyer Library now offers students and adult
learners access to live online homework assistance through Brainfuse
HelpNow at no cost. With HelpNow, tutors and students communicate in
real-time in online classrooms by typing, drawing, and marking-up lessons
and web content. Homework help is available in Cantonese, English,
Mandarin, Spanish, Tagalog and Vietnamese. To access Brainfuse HelpNow,
visit https://bit.ly/3Lk6sOP.

STREAMING MOVIES NOW AVAILABLE WITH
KANOPY
Monterey Park Bruggemeyer Library now offers patrons free access to
Kanopy with a valid library card. Kanopy is a video streaming service that
provides instant access to thousands of critically acclaimed movies,
documentaries and Kids favorites. Kanopy is accessible via mobile and
tablet apps for iPhone and Android, as well as on your desktop computer
and SmartTV apps like Roku, Apple TV and Fire Stick. To get started, visit
kanopy.com to create your account and add your library card.

IN-N-OUT READING PROGRAM
Children ages 4-12 can participate in the In-N-Out Cover to Cover Reading
Program by registering at montereypark.beanstack.org. Children who read
five books will receive a certificate for a free burger from In-N-Out. This
program ends on November 12.

PRESCHOOL FAIR
On Saturday, November 19, from 11 a.m. to 12:30 p.m. in the Friends Room,
representatives from local private and public preschools will be on hand to
answer questions about their programs and provide information to
caregivers about enrollment. Parents are encouraged to come learn about
the many local early education options available to their families.

D&D AT THE LIBRARY

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

Join the Monterey Park Bruggemeyer Library’s Dungeon Master on Saturday,
November 19 at 2 p.m. in the Friends Room for a thrilling afternoon of
Dungeons and Dragons! Whether you are a spell casting wizard, a smiting
paladin or thieving rogue, you will learn the basics of the greatest roleplaying game ever made. This program is for teens and adults.
THE LIBRARY WILL BE CLOSED ON NOVEMBER 11, 24 AND 25 IN OBSERVANCE OF
THE VETERANS DAY AND THANKSGIVING HOLIDAYS.
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CHILDREN'S
FOR MORE INFORMATION ABOUT
THESE PROGRAMS, PLEASE VISIT THE
LIBRARY WEBSITE OR CALL
626-307-1358

Storytime
Storytimes for all ages are held in the
Library’s Storytime Room and last 2545 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.
Homework Help
Saturdays from 2-4 p.m. in the
Children’s Division
The Library offers free homework
assistance to elementary school
children during the academic year.
Students may bring in assignments
and receive help from high school
volunteers.
No
registration
is
required but parents must remain
with their children – this is not a
drop off program. ***Please note that
Homework Help will not be
available on Saturday, November 26.
Music and Movement
November 4 at 1 p.m.
Friends Room
Join Children’s Services staff for
music, movement and dancing! This
monthly program is for children of
all ages and their caregivers.
Science Saturday
November 12 at 3 p.m.
Friends Room
Experiment, build, and learn in this
monthly STEM program for children
ages 6-12. Children will learn about
the physics of floatation in an
aluminum foil boat challenge! All
materials will be provided on a first
come, first served basis while
supplies last. No registration is
required.

Crafternoon
November 17 at 3 p.m.
Friends Room
Kids ages 5 – 12 will create and
decorate a paper cup windmill! All
materials will be provided.
Mandarin Storytime
November 19 at 4 p.m.
Storytime Room
Join Miss Ana for an all-ages
Mandarin storytime! Hear stories,
sing songs and learn rhymes in
Mandarin.

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

Junior Friends Meetings
November 10 at 4 p.m.
Friends Room
The Junior Friends is a teen volunteer
organization with leadership and
community service opportunities in
conjunction with the Library. Teens
14-18 years old are invited to learn
more about the organization and
meet other members.

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

Mid-Morning Matinee
November 8 at 11 a.m.
Friends Room
After more than thirty years of service
as one of the Navy’s top aviators, Pete
“Maverick” Mitchell is back to train a
new set of hot shot pilots.

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

Volunteer to Make a Difference
in Your Community and Create
Positive Change for Adults
Learning English
Join the Library’s dedicated team of
volunteers and help adults navigate
their
community,
communicate
with others and feel more confident
in their daily lives. To volunteer or
learn more, call (626) 307-1492 or
email
vcastellanos
@montereypark.ca. gov.
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) 307-1357.

Leaf Print Tea Towels Grab and Go
Craft Kit
November
15-18,
with
crafting
session November 18 at 2 p.m.
Friends Room
Adults are invited to join library staff
to create a leaf print tea towel. Kits
will be available for pick-up starting
Tuesday, November 15. To request a
kit, call Adult Services. Also, join staff
in the Library’s Friends Room on
Friday, November 18 at 2 p.m. to craft
and chat.

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

MONTEREY PARK
BRUGGEMEYER LIBRARY
2022

年 1 1 月份活动日历

免费在线家庭作业帮助和辅导

蒙特利公园市布莱格迈尔图书馆现在通过Brainfuse HelpNow免费为学
生和成人学习者提供在线家庭作业帮助。通过HelpNow，辅导员和学生
可以通过打字、绘图、和标记课程与网络内容在线课堂上进行实时沟通。
提供广东话、英语、普通话、西班牙语, 他加禄语和越南语的家庭作业帮
助。要访问Brainfuse HelpNow，请点击https://bit.ly/3Lk6sOP。

流媒体电影现在可以通过KANOPY获得

阅读计划

从 10 月 1 日 开 始 ， 4-12 岁 的 儿 童 可 以 通 过 在
montereypark.branstack.org 注册参加 In-N-Out Cover to Cover 阅
读计划。读了五本书的儿童将会在In-N-Out获得免费汉堡包证券。这个
计划会在11月12日结束。

幼儿园展览会

月19日星期六日上午11点到下午12点30分，在友谊厅会议室，来自当地
私立以及公立幼儿园的代表将在现场回答有关其计划的问题，并向看护者
提供有关于入学的信息。我们鼓励家长前来了解他们家庭可以使用的许多
早期教育选择。
11

图书馆龙与地下城角色扮演游戏

在星期六11月19日下午2点参加蒙特利公园市布莱格迈尔图书馆的龙与地
下城大师，在友谊厅会议室度过激动人心的龙与地下城下午！这个游戏是
为青少年和成人准备的。
图书馆将会在十一月11日、24日、和25日关闭，以纪念退伍军人节和感恩节假期。
蒙特利公园
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(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

蒙特利公园市布莱格迈尔图书馆为持有效的图书馆卡的读者提供免费访问
Kanopy 。 Kanopy 是一项视频流媒体服务，可以即时访问数千部广受好
评的电影、纪录片和儿童最爱。Kanopy可通过苹果和安卓的移动和平板
电脑应用程序，以及您的台式电脑和智能电视应用程序，如 Roku 、
Apple TV 、和 Fire Stick 进行访问。要开始使用，请访问 kanopy.com
创建您的账号并添加您的图书馆卡。
IN-N-OUT

图书馆联系电话
成人咨询部

年 11

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

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)
每周⼆和周六
上午10点或11点
婴幼儿讲故事时间（0-2岁）
每周四上午10点

每周六下午 2-4 点家庭作业辅导。
图书馆儿童服务部
家庭作业辅导 11 月 5 日下午 图书
馆儿童部小学生免费作业帮助 . 在
学年期间，学生可以带上作业，然
后接受高中志愿者的帮助。无需注
册，但父母必须陪伴孩子 —— 这不
是接送活动。 ***请注意，11 月 26
日星期六将不提供作业帮助。
音乐与运动
11月4日下午1点
友谊厅会议室
与儿童服务部员工一起，随着音乐
动起来，跳起来！这个月度活动是
为所有年龄段的儿童和他们的看护
人员准备的。
科学星期六
11月12日下午3点
友谊厅会议室
在这个面向 6-12 岁儿童的月度
STEM 计划中进行实验、构建和学
习。孩子们将在铝箔船挑战中了解
漂浮的物理原理！所有材料将以先
到先得的方式提供，送完即止。无
需注册。

手工艺制品
11月17日下午3点
友谊厅会议室
5-12 岁的儿童将会制作和装饰一个
纸杯风车！我们会提供所有的材
料。
普通话故事时间
11月19日下午4点
讲故事室
请来参加安娜小姐的国语讲故事时
间！ 大家用国语来听故事，唱歌
及学习音韵。

青少年部

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.

志愿者为您的社区带来改变并为成人学
习英语创造积极的变化
加入图书馆专门的志愿者团队，帮助成
年人在社区中导航、与他人交流并在日
常生活中更加自信。想要成为志愿者或
了解更多信息，请致电(626)-307-1492
或 发 送 电 子 邮 件 至
vcastellanos@montereypark.ca.go

如需更多信息，请访问图书馆
网站或致电 626-307-1368.

v

。

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
青少年之友例会
高英文读写说的能力 . 免费的线上课程
11月10日
包括 5 个不同程度的非母语英文课，读
大教室
青少年之友是一个青少年志愿者俱 书俱乐部及公民入籍课程 . 英文程度较
乐部，与蒙特利公园市布莱格迈尔 高的学生也可参与和老师一对一的课程.
图书馆合作，提供领导机会。
如果想参加的话，请访问图书馆网 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.
站。
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
如需更多信息，请访问图书馆
二、周五和周六下午 1 点到5 点。如需
网站或致电 626-307-1368.
预约或查询，请致电 (626) 307-1357
成人部
联系成人扫盲部。
上午场电影
11月8日上午11点
友谊厅会议室
作为海军顶级飞行员之一服役 30
多 年 后 ， Pete “Maverick”
Mitchell 回来训练一组新的热门飞
行员。
树叶印花茶巾随取随走工艺套件
11 月 15-18 日，手工制作会在 11 月 18
日下午2点在友谊厅会议室进行
成年人被邀请跟图书馆员工一起制
作一个树叶印花茶巾。套件将于星
期二 11 月 15 日开始领取。要申请套
件的请打电话给成人咨询部。还
有，在星期五 11 月 18 日下午 2 点的
图书馆友谊厅会议室来和员工一起
制作和聊天吧。
LAMP

成人部

蒙特利公园
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MONTEREY PARK
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Calendario de Eventos Noviembre2022
TUTORÍA Y AYUDA CON LA TAREA EN LÍNEA GRATUITA

NÚMEROS DE TELÉFONO DE
LA BIBLIOTECA

La Biblioteca Bruggemeyer de Monterey Park ahora ofrece a los estudiantes y
adultos acceso a asistencia con la tarea en línea en vivo a través de Brainfuse
HelpNow sin costo alguno. Con HelpNow, los tutores y los estudiantes se comunican
en tiempo real en las aulas en línea escribiendo, dibujando y marcando lecciones y
contenido web. La ayuda con la tarea está disponible en cantonés, inglés, mandarín,
español, tagalo y vietnamita. Para acceder a Brainfuse HelpNow, visite
https://bit.ly/3Lk6sOP.

Servicios de referencia
para adultos
(626) 307 - 1368
Servicios para niños
(626) 307 - 1358
Servicios de préstamo
(626) 307 - 1366

TRANSMISIÓN DE PELÍCULAS AHORA DISPONIBLE CON
KANOPY

Alfabetización LAMP
(626) 307 - 1251

La Biblioteca Bruggemeyer de Monterey Park ahora ofrece a los usuarios acceso
gratuito a Kanopy con una tarjeta válida de la biblioteca. Kanopy es un servicio de

Horario de la biblioteca
Martes, Jueves y Sábado

transmisión de video que brinda acceso instantáneo a miles de películas,
documentales y favoritos de los niños aclamados por la crítica. Se puede acceder a
Kanopy a través de aplicaciones para dispositivos móviles y tabletas para iPhone y
Android, así como en su computadora de escritorio y aplicaciones de SmartTV como
Roku, Apple TV y Fire Stick. Para empezar, visite kanopy.com para crear su cuenta y
agregar su tarjeta de biblioteca.

10 a.m. a 5 p.m.
Miércoles y Viernes
1 p.m. - 5 p.m.
Envíenos un mensaje de texto
(626) 283-6062
Horario de Préstamo sin

PROGRAMA DE LECTURA IN-N-OUT

contacto

Los niños de 4 a 12 años pueden participar en el Programa de Lectura de Cubierta a
Cubierta de In-N-Out registrándose en montereypark.beanstack.org a partir del 1 de
octubre. Los niños que lean cinco libros recibirán un certificado para una

Martes a Sábado
10 a.m. - 5 p.m.

hamburguesa gratis de In-N-Out . El programa finaliza el 12 de noviembre.

Horario de WiFi de la
biblioteca

FERIA PREESCOLAR
El sábado 19 de noviembre de 11 a.m. a 12:30 p.m. en el salón Friends, representantes
de preescolares públicos y privados locales estarán disponibles para responder
preguntas sobre sus programas y brindar información a los cuidadores sobre la
inscripción. Se anima a los padres a que vengan a aprender sobre las muchas
opciones locales de educación temprana disponibles para sus familias.

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

Suscríbete @MontParkTV

D&D EN LA BIBLIOTECA
¡Únase al Dungeon Master de la Biblioteca Bruggemeyer de Monterey Park el sábado
19 de noviembre a las 2 p.m. en el salón Friends para una emocionante tarde de
Dungeons and Dragons! Este programa es para adolescentes y adultos.
La Biblioteca estará cerrada los días 11, 24 y 25 de noviembre en conmemoración del
día de los veteranos y los días festivos de acción de gracias.
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NIÑOS
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN,
VISITE EL SITIO WEB DE LA
BIBLIOTECA O LLAME AL
626-307-1358.

Hora de cuentos
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.

y

las

niños

Ayuda Con Las Tareas
Los sábados de 2 p.m. a 4 p.m.
Departamento de Niños
La biblioteca ofrece asistencia
gratuita con la tarea para niños de
escuela primaria. Durante el año
académico, los estudiantes pueden
traer tareas y recibir ayuda de
voluntarios
de
la
escuela
secundaria.
No
es
necesario
registrarse pero los padres deben
permanecer con sus hijos - este no
es un programa de entrega.
***Tenga en cuenta que la ayuda
con la tarea no estará disponible el
sábado 26 de noviembre.
Música y Movimiento
4 de noviembre a las 1 p.m.
Salón Friends
¡Únase al personal de Servicios para
Niños
para
escuchar
música,
movimiento y baile! Este programa
mensual es para niños de todas las
edades y sus cuidadores.
Sábado de ciencia
12 de Noviembre a las 3p.m.
Salón Friends
Experimente, construya y aprenda
en este programa STEM mensual
para niños de 6 a 12 años. ¡Los niños
aprenderán sobre la física de la
flotación en un desafío de bote de
papel de aluminio! Todos los
materiales se proporcionarán por
orden de llegada hasta agotar
existencias.
No
es
necesario
registrarse.

Tarde artesanal
17 de noviembre a las 3 p.m.
Salón de Amigos
¡Los niños de entre 5 y 12 años
crearán y decorarán un molino de
viento con vasos de papel! Todos los
materiales serán proporcionados.
Hora de cuentos en Mandarín
19 de noviembre a las 4 p.m.
¡Únase a la señorita Ana para
disfrutar de un cuento en mandarín
para todas las edades! Escucha
historias, canta canciones y aprende
rimas en mandarin.

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

Reunion de Junior Friends
10 de noviembre a las 4 p.m.
Salón Friends
Junior Friends es un club de jóvenes
voluntarios con oportunidades de
liderazgo en conjunto con la
Biblioteca Bruggemeyer de Monterey
Park. 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

Matiné de media mañana
8 de noviembre a las 11 a.m.
Salón Friends
Después de más de treinta años de
servicio como uno de los mejores
aviadores
de
la
Marina,
Pete
"Maverick" Mitchell está de regreso
para entrenar a un nuevo grupo de
pilotos de primera.
Kit de manualidades para llevar de
paños de cocina con estampado de
hojas
Del 15 al 18 de noviembre, con sesión
de manualidades el 18 de noviembre
a las 2 p.m. en el salón Friends
Los adultos están invitados a unirse
al personal de la biblioteca para
crear un paño de cocina con
estampado de hojas. Los kits estarán
disponibles para ser recogidos a
partir del martes 15 de noviembre.
Para solicitar un kit, llame a Servicios
para Adultos.

Además, únase al personal en el salón
Friends de la Biblioteca el viernes 18 de
noviembre a las 2 p.m. para hacer
manualidades y charlar.

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

Ofrézcase como voluntario para
marcar la diferencia en su comunidad
y crear un cambio positivo para
adultos que están aprendiendo inglés.
Únase
al
dedicado
equipo
de
voluntarios de la Biblioteca y ayude a
los adultos a navegar en su comunidad,
comunicarse con otros y sentirse más
seguros en su vida diaria. Para ser
voluntario u obtener más información,
llame al (626) 307-1492 o envíe un
correo
electrónico
a
vcastellanos@montereypark.ca.gov.
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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MIỄN PHÍ TRỢ GIÚP VÀ HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VỀ NHÀ TRỰC
TUYẾN

Thư viện Monterey Park Bruggemeyer hiện cung cấp miễn phí cho học sinh và học
viên người lớn quyền truy cập trực tiếp để nhận hỗ trợ làm bài tập về nhà trực
tuyến thông qua Brainfuse HelpNow. Với HelpNow, người dạy kèm và học sinh giao
tiếp trong thời gian thực trong các lớp học trực tuyến bằng cách đánh máy, vẽ và
đánh dấu các bài học cũng như nội dung mạng. Bạn có thể nhận được sự trợ giúp
bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Tây Ban Nha, tiếng
Tagalog và tiếng Việt. Để sử dụng Brainfuse HelpNow, hãy truy cập
https://bit.ly/3Lk6sOP.

BẠN CÓ THỂ XEM PHIM BÂY GIỜ VỚI KANOPY
Thư viện Monterey Park Bruggemeyer hiện cung cấp cho người sử dụng thư viện
quyền truy cập miễn phí vào Kanopy bằng thẻ thư viện hợp lệ. Kanopy là một dịch
vụ cung cấp khả năng phát trực tuyến hàng nghìn bộ phim, phim tài liệu được giới
phê bình đánh giá cao và các mục yêu thích của trẻ em. Kanopy có thể truy cập
thông qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính bảng dành cho
iPhone và Android, cũng như trên máy tính để bàn của bạn và các ứng dụng
SmartTV như Roku, Apple TV và Fire Stick. Để bắt đầu, hãy truy cập kanopy.com
để tạo tài khoản và nhập thẻ thư viện của bạn.

IN-N-OUT READING PROGRAM
Trẻ em từ 4 đến 12 tuổi có thể đăng ký cho chương trình Đọc Sách In-N-Out
bằng cách truy cập montereypark.beanstack.org. bắt đầu từ ngày 1 tháng
10. Trẻ em đọc năm cuốn sách sẽ nhận được một phiếu tặng bánh burger
miễn phí từ In-N-Out. Chương trình kết thúc vào ngày 12 tháng 11.

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
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

HỘI CHỢ THƯỜNG NIÊN ĐỂ BIẾT THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
MẦM NON
Thứ Bảy, ngày 19 tháng 11, từ 11 giờ sáng đến 12:30 trưa trong Phòng Bạn Bè, đại
diện từ các trường mầm non tư thục và công lập tại địa phương sẽ có mặt để trả
lời các câu hỏi về chương trình của họ và cung cấp thông tin cho phụ huynh về việc
ghi danh. Phụ huynh được khuyến khích đến để tìm hiểu về các lựa chọn giáo dục
sớm có sẵn tại địa phương cho gia đình của họ.

Đăng ký tại @MontParkTV

NGỤC TỐI VÀ RỒNG TRONG THƯ VIỆN
Tham gia cùng với những người chơi thành thạo Ngục tối và Rồng của thư viện
Monterey Park Bruggemeyer vào thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 lúc 2 giờ chiều trong
Phòng Bạn Bè. Chương trình này dành cho thanh thiếu niên và người lớn.
Thư viện sẽ đóng cửa vào các ngày 11, 24 và 25 tháng 11 để kỷ niệm ngày Cựu
Chiến Binh và ngày Lễ Tạ Ơn.

318 đường Ramona thành phố Monterey Park tiểu bang California | Lịch sự kiện |
Tháng 11 năm 2022 | MontereyPark.ca.gov/Library

TRẺ EM
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG
TRUY CẬP TRANG WEB CỦA THƯ VIỆN
HOẶC GỌI
626-307-1358.
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.
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
Trợ giúp Bài Tập Về Nhà
Thứ Bảy từ 2 đến 4 giờ chiều
Khu trẻ em
Thư viện sẽ hỗ trợ miễn phí bài tập về nhà
cho học sinh tiểu học trong năm học. Học
sinh có thể mang bài tập đến thư viện và
nhận sự giúp đỡ từ các tình nguyện viên
của trường trung học. Không cần đăng ký
nhưng cha mẹ phải ở cùng con cái - đây
không phải là chương trình trông trẻ miễn
phí. *** Xin lưu ý rằng Trợ giúp Bài Tập Về
Nhà sẽ không hoạt động vào thứ Bảy,
ngày 26 tháng 11.
Âm Nhạc và Chuyển Động
Ngày 4 tháng 11 lúc 1 giờ chiều
Phòng Bạn Bè
Tham gia cùng nhân viên làm việc trong
khu vực dành cho trẻ em để nghe nhạc,
tập thể dục và khiêu vũ trong Phòng Bạn
bè! Chương trình hàng tháng này dành
cho trẻ em ở mọi lứa tuổi và những người
chăm sóc chúng.
Thứ Bảy Khoa Học
Ngày 12 tháng 11 lúc 3 giờ chiều
Phòng Bạn Bè
Thử nghiệm, xây dựng và học hỏi trong
chương trình STEM hàng tháng dành cho
trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Trẻ em sẽ học về
vật lý của sự nổi trong thử thách đua
thuyền lá nhôm! Tất cả nguyên vật liệu sẽ
được cung cấp trên cơ sở ai đến trước
được phục vụ trước. Không cần đăng ký
trước.

Thủ công buổi chiều
Ngày tháng 17 lúc 11 giờ chiều.
Phòng Bạn Bè
Trẻ em từ 5 - 12 tuổi sẽ tạo và trang trí cối
xay gió bằng cốc giấy. Tất cả các vật liệu
sẽ được cung cấp.
Giờ Kể Chuyện bằng tiếng Quan Thoại
Ngày 19 tháng 11 lúc 4 giờ chiều.
Tham gia cùng với Cô Ana để nghe kể
chuyện (phù hợp với mọi lứa tuổi) bằng
tiếng Quan Thoại! Nghe các câu chuyện,
hát các bài hát và học các vần điệu bằng
tiếng Quan Thoại. Không cần đăng ký
trước.

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

Buổi họp của thanh thiếu niên
Ngày 10 tháng 11 lúc 4 giờ chiều
Phòng Học Lớn
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.

NGƯỜI LỚN
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, VUI
LÒNG TRUY CẬP TRANG WEB CỦA
THƯ VIỆN HOẶC GỌI
626-307-1368.
Xem phim giữa buổi sáng
Thứ Ba ngày 8 tháng 11 lúc 11 giờ sáng.
Phòng Bạn Bè
Sau hơn ba mươi năm phục vụ với tư
cách là một trong những phi công hàng
đầu của Hải Quân, Pete “Maverick”
Mitchell trở lại để đào tạo một nhóm phi
công bắn nóng bỏng mới.

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.
Hãy tình nguyện tạo sự khác biệt trong
cộng đồng của bạn và tạo sự thay đổi
tích cực cho người lớn học tiếng anh
Tham gia nhóm tình nguyện viên tận
tâm của thư viện và giúp người lớn điều
hướng cộng đồng của họ, giao tiếp với
những người khác và cảm thấy tự tin
hơn trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Để làm tình nguyện viên hoặc tìm hiểu
thêm, hãy gọi (626) 307-1492 hoặc gửi
email
cho
vcastellanos@montereypark.ca.gov.
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.

Bộ thủ công: Bù nhìn làm từ chai rượu
15 đến 18 tháng 11 với phiên chế tạo vào
ngày 18 tháng 11 lúc 2 giờ chiều trong
Phòng Bạn Bè
Người lớn được mời tham gia cùng nhân
viên thư viện in lá mùa thu lên khăn. Bộ
dụng cụ sẽ có sẵn để nhận bắt đầu từ
thứ Ba, ngày 15 tháng 11. 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
18 tháng 11 lúc 2 giờ chiều để trò chuyện
và cùng làm.
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