MONTEREY PARK
BRUGGEMEYER LIBRARY
Calendar of Events May 2022
CHECK OUT A CALIFORNIA STATE PARKS PASS
Through a partnership with California State Parks and the California State
Library, free State Parks vehicle day-use passes are now available to check
out at the Monterey Park Bruggemeyer Library. These passes check out for
seven days and allow free access to over 200 beautiful parks, lakes,
beaches and monuments in the State Parks system. For additional
information on checking out a pass, visit the Library website or call Adult
Services.

CELEBRATE ASIAN AMERICAN PACIFIC ISLANDER
MONTH WITH TAIKOPROJECT
Join us on Saturday, May 14 at 2 p.m. at the Barnes Park Amphitheater for
this special family-friendly musical performance by TAIKOPROJECT
presented by The Music Center and Monterey Park Bruggemeyer Library.
The entire community is invited to move, dance and clap along to the
intense and exciting beats of the taiko drum and learn the history, music,
and craftsmanship involved in the drum’s construction and how taiko has
made its way from Japan to modern-day America. This event is free and
open to audiences of all ages.

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
10 a.m. - 5 p.m.
Wednesday, Friday & Saturday
1 p.m. - 5 p.m.
Text Us
(626) 283-6062
Contactless Checkout Hours
Tuesday-Saturday
10 a.m. - 5 p.m.

FARMERS’ MARKET STORYTIME
Join Children’s Services on Thursday, May 26 at 5:30 p.m. at George Elder
Park for storytime at the farmers’ market! Families are encouraged to pack
a blanket and enjoy stories, rhymes and songs. This program is for all ages.

Pop Up Library
Barnes Park
Saturdays, 10 a.m. -12 p.m.
Library WiFi Hours

PLAY DAYS READ & RIDE READING PROGRAM
Children ages 0-13 can participate in the Read & Ride Reading Program by
registering at montereypark.beanstack.org. Children who read for four
hours will earn a free ride ticket to be used at the City of Monterey Park
Play Days carnival. The last day to log your reading and redeem tickets is
May 5.
The Library will be closed on Saturday, May 28 in observance of Memorial
Day. The Library will re-open on Tuesday, May 31.

Monday-Sunday
8 a.m. - 8 p.m.

Follow us @MontereyParkLib

Subscribe @MontParkTV
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CHILDREN'S

TEEN

LAMP LITERACY

FOR MORE INFORMATION OR TO
REGISTER FOR 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

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

Family Storytime in the Park
Tuesdays & Saturdays at 10 a.m.
Barnes Park
Family Storytime is for all ages.
Caregivers must attend and
should participate and model
good listening skills for their
children.

Junior Friends Meetings
May 12 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.

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.

Music and Movement
May 13 at 11 a.m.
Barnes Park
Join Children’s Services staff for
music, movement and dancing!
This monthly program is for
children of all ages and their
caregivers.
Afterschool Art
May 19 at 3:30 p.m.
Friends Room
Get creative with the Library!
Kids ages 5-12 will create flowerthemed art using recycled egg
cartons to celebrate spring. All
materials will be provided. No
registration is required.
Mandarin Storytime
May 21 at 4 p.m.
Friends Room
Join Miss Ana for an all-ages
Mandarin storytime! Hear stories,
sing songs and learn rhymes in
Mandarin.
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.

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
May 13 & 27 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.

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.

DIY Flowerpot Adult Craft Kit
May 17 - 20, with crafting session
May 20 at 2 p.m.
Adults are invited to make a
flowerpot with library staff. Kits
will be available for pick-up
starting Tuesday, May 17. To
request
a
kit,
call
Adult
Reference Services. Also, join
staff in the Library’s Friends
Room on Friday, May 20 at 2 p.m.
to craft and chat.
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蒙市图书馆 2 0 2 2 年 5 月活动日历

加州州立公园通行卡可供出借

由加州州立公园部和加州州立图书馆联手赞助，蒙市图书馆现有免
费州立公园通行卡可供出借。通行卡可出借7天，提供免费入场超过
200 个加州州立公园部属下的公园，湖泊，海滩和古迹。欲知详情
请 致 电 成 人 服 务 部 或 登 录 图 书 馆 网 站
https://www.montereypark.ca.gov/parkspass 。

太鼓表演庆祝亚太遗产月

月 14 日星期六下午 2 点来到巴恩斯公园圆形剧场观看太鼓表
演。本次活动由洛杉矶音乐中心和蒙哥马利图书馆共同主办。我
们欢迎社区的积极参与，在快速而激动人心的太鼓节奏中跳舞和
击掌。您可以了解太鼓的历史、音乐和工艺，以及太鼓音乐如何
从日本传播到今天的美国。这个活动是免费的，对所有人开放。

农夫市场讲故事时间

月26日下午5点半，George Elder公园农夫市场
请来参加我们的农夫市场讲故事时间！ 全家带着毯子来听故事，
享受诗歌。此活动对所有人开放。
5

蒙市游乐日读书游乐车活动

岁 的 少 儿 可 在 网 上 登 记
（montereypark.beanstack.org）参加我们的读书游乐车
活动。每位阅读4个小时的少儿即可得到一张免费券，在蒙市
游戏日乘坐游乐车使用。5月5日前需完成阅读及换取免费乘
坐券。
–

(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

5

0

图书馆联系电话
成人咨询部

13

为纪念阵亡将士纪念日，图书馆将于5月28日周六关闭。5月31日
周二图书馆将照常开放。
蒙特利公园

活动日历 | 2022 年 5 月
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图书馆开馆时间
周二 & 周四
上午10点 – 下午5点
周三，周五 & 周六
下午1点 – 5点
请通过短信联系我们
(626) 283-6062

室外流动图书馆
巴恩斯公园
周六上午10点—12点
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

欲知详情或注册登记，请造访图
书馆网站或致电626-307-1358.
全家讲故事时间
每周2和周4上午10点
巴恩斯公园
本活动适于所有人. 家人必须参
与并为儿童展示良好的听力技
能.
音乐和舞蹈
5月13日上午11点
巴恩斯公园
欢迎全家来参加西班牙语讲故
事时间，儿童们可以参与讲故
事，唱歌并学习新的词汇. 本活
动对所有年龄段及不同语言程
度的儿童开放，无需提前登记.
课后艺术创作
5月19日下午3点半
图书馆友谊厅
和我们一起发挥创意！为庆祝
春季到来，5至12岁的儿童将用
鸡蛋包装盒来制作花卉艺术
品。图书馆提供制作材料，不
需提前登记。图书馆友谊厅.
国语讲故事时间
5月21日下午4点
图书馆友谊厅
请来参加安娜小姐的国语讲故
事时间！ 大家用国语来讲故
事，唱歌及学习音韵。
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

欲知详情或注册登记，请造访
图书馆网站或致电
626-3071368.
青少年图书馆之友集会
5月12日下午4点
图书馆友谊厅
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
动可提升你的领导能力。请在
图书馆网站报名加入。

成人识字部

欲知详情或注册登记，请造访图
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
成人部
网站查看详细课表.
欲知详情或注册登记，请造访
计划外出旅游吗？现在就来申请美国
图书馆网站或致电
626-307护照！
1368.
图书馆接受护照申请。开放时间为周
椅上锻炼活动
二、周五和周六下午 1 点到5 点。如
5月13及27日，上午10点
需预约或查询，请致电 (626) 307兰利老人服务中心
和我们一起参加低强度的锻炼。 1357 联系成人扫盲部。
课程用中，英双语教授。敬请事
先注册。
成人手工自制花盆
5 月 17 – 20 日，手工课在 5 月 20 日
下午2点
邀请成人读者和我们一起手工制
作花盆。5月17日起可致电成人服
务部预订制作材料。另外5月20日
周五下午2点图书馆员工会在友谊
厅亲自示范。

蒙特利公园

活动日历 | 2022 年 5 月
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Calendario de Eventos Mayo 2022
PIDA PRESTADO UN PASE PARA PARQUES ESTATALES DE
CALIFORNIA

NÚMEROS DE TELÉFONO DE
LA BIBLIOTECA
Servicios de referencia
para adultos

En asociación con los Parques Estatales de California y la Biblioteca del Estado de
California, la Biblioteca Monterey Park Bruggemeyer tiene pases de vehículos
gratuitos para uso diurno en los Parques Estatales disponibles para prestar. Estos
pases se prestan por siete días y permiten el acceso gratuito a más de 200 hermosos
parques, lagos, playas y monumentos en el sistema de Parques Estatales. Para

Servicios de préstamo

obtener información adicional sobre el préstamo de un pase, visite el sitio web de la
Biblioteca en https://www.montereypark.ca.gov/parkspass o llame a Servicios para

Alfabetización LAMP

Adultos.

(626) 307 - 1368
Servicios para niños
(626) 307 - 1358
(626) 307 - 1366
(626) 307 - 1251
Horario de biblioteca

CELEBRE EL MES DE LOS ASIÁTICOS AMERICANOS DE
LAS ISLAS DEL PACÍFICO CON TAIKOPROJECT

Martes y Jueves
10 a.m. - 2 p.m.

Acompáñenos el sábado 14 de mayo a las 2 p.m. en el Anfiteatro del parque Barnes
para esta actuación musical especial para toda la familia de TAIKOPROJECT
presentada por The Music Center y la Biblioteca Bruggemeyer de Monterey Park.
Toda la comunidad está invitada a moverse, bailar y aplaudir junto con los ritmos
intensos y emocionantes del tambor taiko y aprender la historia, la música y la

Miércoles, Viernes y Sábado
1 p.m. - 5 p.m.
Envíenos un mensaje de texto
(626) 283-6062

artesanía involucrada en la construcción del tambor y cómo el taiko ha llegado desde
Japón hasta la América moderna. Este evento es gratuito y está abierto a públicos de

Biblioteca Emergente

todas las edades.

Sábados, 10 am - 12 pm

Parque Barnes

Horario de Préstamo sin

CUENTOS EN EL MERCADO DE AGRICULTORES

contacto

¡Únase a Servicios para Niños el jueves 26 de mayo a las 5:30 p. m. en el parque
George Elder para la hora del cuento en el mercado de agricultores! Se anima a las
familias a empacar una cobija y disfrutar de historias, rimas y canciones. Este
programa es para todas las edades.

Martes a Sábado
10 a.m. - 5 p.m.
Horario de WiFi de la
biblioteca
lunes a domingo

PROGRAMA DE LECTURA PLAY DAYS READ & RIDE
Los niños de 0 a 13 años pueden participar en el programa de lectura Read
registrándose en montereypark.beanstack.org. Los niños que lean durante
horas obtendrán un boleto gratis para usar en el carnaval de Play Days de la
de Monterey Park. El último día para registrar su lectura y redimir boletos es
mayo.

8 a.m.-8 p.m.

& Ride
cuatro
ciudad
el 5 de

La biblioteca estará cerrada el sábado 28 de mayo en observancia del Día de los
Caídos. La Biblioteca volverá a abrir el martes 31 de mayo.

Síguenos @MontereyParkLib

Suscríbete @MontParkTV
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NIÑOS

ADOLESCENTES

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O
PARA REGISTRARSE EN ESTOS
PROGRAMAS, 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

Cuentos para la Familia en el
Parque
Martes y sábados a las 10 a.m.
Parque Barnes
La hora de cuentos en familia es
para todas las edades. Los
cuidadores
deben
asistir,
participar y modelar buenas
habilidades auditivas para sus
hijos.

Reunion de Junior Friends
12 de mayo a las 4 p.m.
En el cuarto 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...

Música y Movimiento
13 de mayo a las 11 a.m.
Parque Barnes
¡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.

ADULTOS

Arte después de la escuela
19 de mayo a las 3:30 p.m.
En el cuarto Friends
¡Sea creativo con la Biblioteca! Los
niños de 5 a 12 años crearán arte
con temas de flores usando
cartones de huevos reciclados
para celebrar la primavera. Todos
los
materiales
serán
proporcionados. No es necesario
registrarse.
Hora de Cuentos en Mandarín
21 de mayo a las 4 p.m.
En el cuarto Friends
¡Únase a la señorita Ana para
disfrutar de un cuento en
mandarín para todas las edades!
Escuche historias, cante canciones
y aprenda rimas en mandarín.
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.

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.
Centro de Ancianos Langley
Únase
al
personal
para
un
entrenamiento de bajo impacto.
Estas sesiones se llevarán a cabo en
inglés y mandarín. Se requiere
registrarse.
Kit de Manualidades para Adultos de
Maceta
Del 17 al 20 de mayo, con sesión de
manualidades el 20 de mayo a las 2
p. m.
Se invita a los adultos a hacer una
maceta con el personal de la
biblioteca.
Los
kits
estarán
disponibles para recoger a partir del
martes 17 de mayo. Para solicitar un
kit, llame a Servicios de Referencia
para Adultos. Además, únase al
personal en el cuarto Friends de la
Biblioteca el viernes 20 de mayo 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

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) 3071357 para hacer citas y/o consultas.
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Lịch sự kiện tháng 5 năm 2022
SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ VIỆN

MƯỢN THẺ HỆ THỐNG CÔNG VIÊN TIỂU BANG
CALIFORNIA

Bàn tham khảo dành cho người lớn
(626) 307 - 1368

Thông qua quan hệ đối tác với Hệ Thống Công Viên Tiểu Bang California và Hệ

Bàn tham khảo dành cho trẻ em

Thống Thư Viện Tiểu Bang California, thẻ vào cổng sử dụng trong ngày miễn phí

(626) 307 - 1358

cho mỗi xe hiện có sẵn để mượn tại Thư viện Monterey Park Bruggemeyer.

Phục vụ mượn sách

Những tấm thẻ này có thể được mượn trong bảy ngày và cho phép bạn vào cửa

(626) 307 - 1366

miễn phí hơn 200 công viên, hồ nước, bãi biển và di tích xinh đẹp trong hệ thống
Công Viên Tiểu Bang.. Để biết thêm thông tin về cách mượn thẻ, hãy truy cập
trang mạng thư viện hoặc gọi cho Bàn tham khảo dành cho người lớn.

Học tiếng Anh / Quốc tịch
(626) 307 - 1251

Giờ hoạt động của thư viện
Thứ Ba và thứ Năm

KỶ NIỆM THÁNG NGƯỜI MỸ GỐC CHÂU Á THÁI BÌNH
DƯƠNG VỚI TAIKOPROJECT

10 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy

Tham gia với chúng tôi vào Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5 lúc 2 giờ chiều tại hí

1 giờ trưa đến 5 giờ chiều

trường công viên Barnes với buổi biểu diễn âm nhạc đặc biệt thân thiện gia đình

Nhắn tin cho chúng tôi

của TAIKOPROJECT do Trung Tâm Âm Nhạc và thư viện Monterey Park

(626) 283-6062

Bruggemeyer trình bày. Toàn bộ cộng đồng được mời di chuyển, nhảy múa và vỗ
tay theo nhịp đập mãnh liệt và thú vị của trống taiko và tìm hiểu lịch sử, âm
nhạc và nghề thủ công liên quan đến việc chế tạo trống cũng như cách taiko
phát triển từ Nhật Bản đến Mỹ ngày nay. Sự kiện miễn phí này dành cho khán

Thư viện ngoài trời
Công viên Barnes
Thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 12
giờ trưa.

giả ở mọi lứa tuổi.
Giờ mượn sách không tiếp xúc

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,

Thứ Ba đến thứ Bảy
Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều

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

Giờ truy cập Wi-Fi của Thư viện

ngồi thưởng thức những câu chuyện, bài đồng dao và bài hát. Chương trình này

Thứ Hai đến Chủ Nhật

dành cho mọi lứa tuổi.

Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC & ĐI XE TRONG HỘI CHỢ NGÀY VUI
CHƠI

Theo dõi chúng tôi tại

Trẻ em từ 0-13 tuổi có thể tham gia Chương trình Đọc & Đi Xe bằng cách đăng

@MontereyParkLib

ký tại montereypark.beanstack.org. Trẻ em đọc đủ bốn giờ sẽ nhận được một vé
đi xe miễn phí để sử dụng tại hội chợ Ngày Vui Chơi của Thành phố Monterey
Park. Ngày cuối cùng để ghi lại việc đọc và đổi vé của bạn là ngày 5 tháng
Năm.

Đăng ký tại @MontParkTV

Thư viện sẽ đóng cửa vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng Năm cho ngày Lể Tưởng
Niệm. Thư viện sẽ mở cửa trở lại vào Thứ Ba, ngày 31 tháng Năm.
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TRẺ EM

THANH THIẾU NIÊN

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN HOẶC
ĐĂNG KÝ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH
DƯỚI ĐÂY, VUI LÒNG TRUY CẬP
TRANG MẠNG CỦA THƯ VIỆN HOẶC
GỌI 626-307-1358.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN HOẶC
ĐĂNG KÝ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH
DƯỚI ĐÂY, VUI LÒNG TRUY CẬP
TRANG MẠNG CỦA THƯ VIỆN HOẶC
GỌI 626-307-1368.

Giờ Kể Chuyện Gia Đình ở công viên
Thứ Ba và thứ Bảy lúc 10 giờ sáng tại
công viên Barnes
Giờ Kể Chuyện Gia Đình dành cho
mọi lứa tuổi. Những người chăm sóc
phải tham dự cùng để tham gia và
làm gương cho con em học các kỹ
năng lắng nghe tốt.

Buổi họp của thanh thiếu niên
Ngày 12 tháng Năm lúc 4 giờ chiều
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.

Âm Nhạc và Chuyển Động
Ngày 13 tháng Năm lúc 11 giờ sáng
Công viên Barnes
Tham gia cùng nhân viên làm việc
trong khu vực dành cho trẻ em để
nghe nhạc, vận động và nhảy múa!
Chương trình hàng tháng này dành
cho trẻ em ở mọi lứa tuổi và những
người chăm sóc chúng.
Giờ Kể Chuyện bằng tiếng Quan
Thoại
Ngày 19 tháng Năm lúc 3:30 chiều
Phòng Bạn Bè
Tham gia cùng với Cô Ana để nghe kể
chuyện (phù hợp với mọi lứa tuổi)
bằng tiếng Quan thoại tại Công viên
Barnes! Nghe các câu chuyện, hát các
bài hát và học các vần điệu bằng
tiếng Quan Thoại. Không cần đăng ký
trước.
Nghệ thuật ngoài giờ học
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 lúc 4 giờ
chiều.
Phòng Bạn Bè
Thỏa sức sáng tạo với thư viện!! Trẻ
em từ 5 đến 12 tuổi sẽ sáng tạo nghệ
thuật với chủ đề hoa bằng cách sử
dụng hộp trứng tái chế để chào mừng
mùa xuân. Tất cả các tài liệu sẽ được
cung cấp. Không cần đăng ký trước.

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 HOẶC
ĐĂNG KÝ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH
DƯỚI ĐÂY, VUI LÒNG TRUY CẬP
TRANG MẠNG CỦA THƯ VIỆN HOẶC
GỌI 626-307-1368.

Giữ gìn vóc dáng ngay cả khi bạn
ngồi
Thứ Sáu ngày 13 và 27 tháng Năm
lúc 10 giờ sáng tại 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.
Thủ công dành cho người lớn: Bình
cắm hoa
Ngày 17 đến ngày 20 tháng 5, với
phiên chế tạo ngày 20 tháng 5 lúc 2
giờ chiều.
Người lớn được mời làm bình cắm
hoa với nhân viên thư viện. Bạn có
thể đến nhận một bộ để tự làm ở
nhà bắt đầu từ thứ Ba, ngày 17
tháng Năm. Để yêu cầu một bộ dụng
cụ, hãy gọi Bàn Tham Khảo dành
cho người lớn. Ngoài ra, tham gia
cùng nhân viên trong Phòng Bạn Bè
của thư viện vào thứ Sáu, ngày 20
tháng Năm lúc 2 giờ chiều để trò
chuyện và cùng làm.

LAMP HỌC TIẾNG
ANH / QUỐC TỊCH
ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN HOẶC
ĐĂNG KÝ CHO CÁC CHƯƠNG
TRÌNH DƯỚI ĐÂY, VUI LÒNG TRUY
CẬP TRANG MẠNG CỦA THƯ VIỆN
HOẶC GỌI 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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