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LIBRARY PHONE NUMBERS

MPBL AROUND TOWN AT BARNES PARK

Adult Reference Services

We're bringing the Library to Barnes Park! On Saturdays from 10 a.m.

(626) 307 - 1368

to 12 p.m., read, study or relax in a comfortable outdoor reading area

Children’s Services

set up between the pool and tennis courts. Staff will provide access

(626) 307 - 1358

to books for checkout, newspapers to read, free Wi-Fi, library card
sign-up, special programs and much more!

Circulation Services
(626) 307 - 1366
LAMP Literacy
(626) 307 - 1251

CHECK OUT A FREE WI-FI HOTSPOT
The Monterey Park Bruggemeyer Library now offers Franklin T9

Library Hours
The Library is open by

T-Mobile hotspots for checkout. The hotspots provide access to a

appointment Tuesday-

free and reliable internet connection for students, parents, teachers

Saturday, 1 p.m. - 5 p.m.

and anyone working or studying remotely. The hotspots are made
possible by funding from the California State Library. For more

Please visit our website to
make your appointment.

information, visit the Library website.

Text Us
(626) 283-6062

IN-N-OUT READING PROGRAM
Beginning October 2, children ages 4 to 12 can register for the In-NOut

Cover

to

Cover

Reading

Program

by

visiting

montereypark.beanstack.org. Children who read five books will
receive a certificate for a free burger from In-N-Out. The program
ends on November 13.

TEENTOBER GRAPHIC DESIGN WORKSHOPS &
SOCIAL MEDIA CONTEST
Saturdays in October, 1 to 3 p.m. on Zoom

Contactless Checkout Hours
Tuesday-Saturday
10 a.m. - 5 p.m.
Contactless Printing Hours
Tuesday-Saturday
10 a.m. - 5 p.m.
Library WiFi Hours
Monday-Sunday
8 a.m. - 8 p.m.

Teens are invited to participate in a series of graphic design Follow us @MontereyParkLib
workshops via Zoom to learn how to create compelling social media
graphics to promote the services at the Library. Teens who complete
all four workshops and submit their work for the TeenTober Social

Subscribe @MontParkTV

Media Contest will have the opportunity to earn a prize. To register,
call Adult Reference Services. Workshops sponsored by CodeSpeak
Labs.
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CHILDREN'S

TEEN

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

Family Storytime in the Park

Teen Game Day
October 6 at 4 p.m. at the Barnes
Park Picnic Shelter
Head over to Barnes Park after
school to play games and meet
other teens.

Tuesdays and Saturdays at 10 a.m. at
Barnes Park
Family Storytime is for all ages.
Caregivers must attend and should
participate
and
model
good
listening skills for their children.
Spanish Bilingual Storytime
October 1 & 15 at 4 p.m. at Barnes Park
Families are invited to join us for
Spanish bilingual storytime at

Junior Friends Meetings
October 12 and 26 at 5 p.m. at the
Barnes Park Picnic Shelter
The
Junior
Friends
club
is
recruiting volunteers!

Barnes Park, where they will hear
books, sing songs and learn
vocabulary. Children of all ages and

Teen Craft
October 20 at 4 p.m. at the Barnes
Park Picnic Shelter

language abilities are welcome and

Stop by the park to hang out and
customize a coaster using an old

no registration is required.
Music and Movement
October 8 at 11 a.m. at 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 in the Park
October 14 at 3:30 p.m. at the Barnes
Park Picnic Shelter
Get creative with the Library at
Barnes Park! Kids ages 5 to 12 will
use pool noodles to create spooky
monsters just in time for Halloween!
All materials will be provided. No
registration is required.

map or your favorite pictures.
Crafting supplies are available on a

Mandarin Book Talk
October 16 at 10 a.m., Barnes Park
Join staff for a special Book Talk in
Mandarin on contemporary Chinese
author, Anyi Wang. Staff will discuss
several of her titles which will also
be available for checkout.

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

LAMP

Literacy

&

Citizenship

Program
Literacy for All of Monterey Park
(LAMP)
helps
adults
improve

first-come, first-served basis.

reading, writing and speaking skills.
Online classes are free and include

ADULT

five ESL levels, Book Clubs and
Citizenship
Preparation
classes.
Adult
learners
with
advanced

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

English skills can also meet one-onone with trained tutors. Current
LAMP citizenship students can also

Get Fit While You Sit
October 8 & 22 at 10 a.m. at Langley
Senior Center
Join staff for a low impact workout.
These sessions will be conducted in
English and Mandarin. Registration
is required.
Adult Craft: Fall Placemats
October 12-15
Crafting session: October 15 at 10
a.m. at the Barnes Park Picnic
Shelter
Adults are invited to make fall leaf
placemats with library staff. Pick
up a kit beginning October 12 or
join staff on Friday, October 15 at 10
a.m. to craft.

join our interview practice classes.
Visit the Library website for our
schedule of classes.
Travel Plans? Apply Now for a U.S.
Passport!
Submit your passport application at
the Monterey Park Bruggemeyer
Library well ahead of your planned
travel dates to avoid possible delays.
Services are by appointment ONLY.
Passport hours are Tuesdays and
Thursdays 3 to 5 p.m. and Saturdays
1 to 5 p.m. Please call LAMP Passport
Services at (626) 307-1357 to make
appointments and/or inquiries.
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蒙市巴恩斯公园流动图书馆

我们将在蒙市的巴恩斯公园开设流动图书馆。每周6上午10
– 12 点，您可以在一个舒适的室外空间阅读学习。地点位于
泳池和网球场之间。图书馆将提供图书报纸及免费上网，读
者可以在现场申请图书卡，并参加其他活动。

免费无线上网移动热点

蒙市图书馆现出借T9 T-Mobile移动热点。移动热点将为学
生，家长，老师及远程工作学习者提供免费可靠的互联网连
接。购买此设备的资金由加州州立图书馆提供。欲知详情请
造访图书馆网站。
IN-N-OUT

从

汉堡读书活动

月 日起，
岁儿童可在网站
上登记参加 In-N汉堡读书活动。读完 本书的儿童将可获取一张 In-N免费汉堡包的礼券。本活动将于 月 日结束。

10
2
4 – 12
www.montereypark.beanstack.org
Out
5
Out
11 13

月份TEENTOBER青少年平面设计讲座及
社交媒体竞赛
10

月份每个周6下午1 – 3点，Zoom在线讲座
我们邀请青少年参加一系列平面设计的Zoom在线讲座，参
与者将学到如何创作出引人注目的社交媒体平面设计。完成
所有4次讲座并有作品参赛的青少年将有机会获得奖品。请致
电成人咨询部登记注册。此讲座由CodeSpeak Labs赞助。
10

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

图书馆开馆时间
图书馆接受预约，每周2至周6
下午1时 – 5时开放
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
无接触打印服务时间
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
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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.
西班牙语讲故事时间
10 月 1 日和 15 日下午 4 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.
西班牙语讲故事时间
10 月 1 日和 15 日下午 4 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
10 月 14 日下午 3 点半，巴恩斯公
园野餐区
和我们一起来发挥创意！5至12
岁的儿童将用泳池塑胶浮杆制
作的幽灵怪物来庆祝万圣节！
图书馆将提供所有材料，本活
动无需提前登记.

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.
青少年游戏日
10月6日下午4点，巴恩斯公园
野餐区
课后请来巴恩斯公园参与各种
游戏，认识新朋友.

青少年图书馆之友集会
10 月 12 日和 26 日下午 5 点，巴
恩斯公园野餐区
青少年图书馆之友俱乐部正在
招募义工.
青少年手工制作
10月20日下午4点，巴恩斯公
园野餐区
到公园来参与活动：用地图或
心爱的照片亲手制作杯垫 . 手 成人识字部
工制作所用的原材料先到先
得.
欲知详情或注册登记，请造访
图书馆网站或致电626-307-

成人部

1251.

英文识字班及公民入籍班
欲知详情或注册登记，请造访
蒙市图书馆英文识字部可帮助成
图书馆网站或致电
626-307年人提高英文读写说的能力. 免
1368.
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
椅上锻炼活动
10 月 8 日和 22 日上午 10 点，蒙 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
市兰利老人中心
和我们一起来做低强度的活动. 程. 公民入籍班的学生还可参加
我们会用中，英文来带你锻炼. 面试的练习课程. 请造访图书馆
网站查看详细课表.
敬请事先注册.
尽速申办美国
成人手工活动：制作秋季特色 即将外出旅游？
护照！
的餐垫
请尽速来蒙市图书馆递交护照申
10月12 – 15日
. 此项服务须提前
手工课：10月15日上午10点， 请，以免延误
预约. 护照办理时间：每周2/周4
巴恩斯公园的野餐区
3 – 5 点，每周 6 下午 1 – 5
邀请您和我们一起制作秋叶形 下午
. 欲提前预约或有任何问题，
状的餐垫 . 10 月 12 号起可领取 点请电英文识字部护照服务
626原材料，或10月15号直接参加 307-1357.
手工课.
中文图书讲座
10月16日上午10时，巴恩斯公
园
请大家来参加介绍当代著名中
国女作家王安忆的中文图书讲
座.我们将会介绍她的作品，读
者也可以当场借阅图书.
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MPBL ALREDEDOR DE LA CIUDAD EN EL
PARQUE BARNES
¡Llevamos la biblioteca al parque Barnes! Los sábados de 10 a.m. a 12
p.m., lea, estudie o relájese en una cómoda área de lectura al aire
libre ubicada entre la piscina y las canchas de tenis. El personal
proporcionará acceso a libros para prestar, periódicos para leer, WiFi gratis, inscripción para tarjeta de biblioteca, programas especiales
y mucho más.

PRÉSTAMO DE HOTSPOT WI-FI GRATUITO
La biblioteca de Monterey Park Bruggemeyer ahora ofrece hotspots
Franklin T9 de T-Mobile para prestar. Los hotspots brindan acceso a
una conexión a internet gratuita y confiable para estudiantes,
padres, maestros y cualquier persona que trabaje o estudie de forma
remota. Los hotspots son posibles gracias a financiación de la
Biblioteca del Estado de California. Para obtener más información,
visite el sitio web de la biblioteca.

PROGRAMA DE LECTURA IN-N-OUT
A partir del 2 de octubre, los niños de 4 a 12 años pueden inscribirse
en el programa de lectura In-N-Out Cover to Cover visitando el sitio
montereypark.beanstack.org. Los niños que lean cinco libros
recibirán un certificado para una hamburguesa gratis de In-N-Out. El
programa finaliza el 13 de noviembre.

TALLERES DE DISEÑO GRÁFICO Y CONCURSO
DE REDES SOCIALES DE TEENTOBER

NÚMEROS DE TELÉFONO DE
LA BIBLIOTECA
Servicios de referencia
para adultos
(626) 307 - 1368
Servicios para niños
(626) 307 - 1358
Servicios de préstamo
(626) 307 - 1366
Alfabetización LAMP
(626) 307 - 1251
Horario de la biblioteca
La Biblioteca está abierta por
cita de martes a sábado,
1 p.m. - 5 p.m.
Por favor visite nuestro sitio
web para hacer su cita.
Envíenos un mensaje de texto
(626) 283-6062
Horario de Préstamo sin
contacto
Martes a Sábado
10 a.m. - 5 p.m.
Horario de impresión sin
contacto
Martes a Sábado
10 a.m. - 5 p.m.

Sábados en octubre, de 1 a 3 p.m. en Zoom
Horario de WiFi de la
Se invita a los adolescentes a participar en una serie de talleres de
biblioteca
diseño gráfico a través de Zoom para aprender a crear gráficos
Lunes a Domingo
atractivos en las redes sociales para promover los servicios en la
Síguenos @MontereyParkLib
Biblioteca. Los adolescentes que completen los cuatro talleres y
presenten su trabajo para el concurso de redes sociales de TeenTober
tendrán la oportunidad de ganar un premio. Para registrarse, llame a
Suscríbete @MontParkTV
Servicios de referencia para adultos. Talleres patrocinados por
CodeSpeak Labs.
This is not a District sponsored activity and this material was not prepared at District expense.
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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 626307-1368

Cuentos para la Familia en el
Parque
Martes y sábados a las 10 a.m. en el
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.
Cuentos Bilingües en Español
1 y 15 de octubre a las 4 p.m. en el
parque Barnes
Las familias están invitadas a
acompañarnos para la hora de
cuentos bilingües en español en el
parque Barnes, donde escucharán
libros,
cantarán
canciones
y
aprenderán vocabulario. Los niños
de todas las edades y habilidades
lingüísticas son bienvenidos y no
es necesario registrarse.
Música y Movimiento
8 de octubre a las 11 a.m. en el
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.
Arte Después de la Escuela en el
Parque
14 de octubre a las 3:30 p.m. en el
área de picnic del parque Barnes
¡Sea creativo con la biblioteca en el
parque Barnes! ¡Los niños de 5 a 12
años usarán fideos de piscina para
crear monstruos espeluznantes
justo a tiempo para Halloween! Se
proporcionarán
todos
los
materiales.
No
es
necesario
registrarse.

Día de Juegos para Adolescentes
6 de octubre a las 4 p.m. en el área
de picnic del parque Barnes
Dirígete al parque Barnes después
de la escuela para jugar y conocer a
otros adolescentes.
Reuniones de Junior Friends
12 y 26 de octubre a las 5 p.m. en el
área de picnic del parque Barnes
¡El
club
Junior
Friends
está
reclutando voluntarios!
Artesanía para adolescentes
20 de octubre a las 4 p.m. en el área
de picnic del parque Barnes
Pasa por el parque para pasar el rato
y personalizar una montaña rusa
usando un mapa antiguo o tus
imágenes favoritas. Los suministros
de artesanía estarán disponibles por
orden de llegada.

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
8 y 22 de octubre a las 10 a.m. en
centro para personas mayores
Langley
Únase
al
personal
para
un
entrenamiento de bajo impacto.
Estas sesiones se llevarán a cabo en
inglés y mandarín. Se requiere
registrarse.
Artesanía para Adultos: Manteles
Individuales de Otoño
12-15 de octubre
Sesión de elaboración: 15 de octubre
a las 10 a.m. en el área de picnic del
parque Barnes
Se invita a los adultos a hacer
manteles individuales de hojas
otoñales junto con el personal de la
biblioteca. Recoja un kit a partir del
12 de octubre o únase al personal el
viernes 15 de octubre a las 10 a.m.
para elaborar.

Charla de Libro en Mandarín
16 de octubre a las 10 a.m., Parque
Barnes
Únase al personal para una charla de
libro especial en mandarín sobre el
autor chino contemporáneo, Anyi
Wang. El personal discutirá varios de
sus títulos que también estarán
disponibles para préstamo.

ALFABETIZACIÓN
(LAMP)
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
O PARA REGISTRARSE EN ESTOS
PROGRAMAS, VISITE EL SITIO WEB
DE LA BIBLIOTECA O LLAME AL 626307-1251

Programa de Alfabetización
Ciudadanía LAMP

y

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
también
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 de EE. UU.!
Presente su solicitud de pasaporte
en la biblioteca de Monterey Park
Bruggemeyer mucho antes de las
fechas de viaje planificadas para
evitar posibles retrasos. Los servicios
son SOLO con cita previa. El horario
de pasaportes son los martes y
jueves de 3 a 5 p.m. y sábados de 1 a
5 p.m. Llame a la oficina de
pasaportes LAMP al (626) 307-1357
para programar citas y / o consultas.
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THƯ VIỆN DI ĐỘNG TẠI CÔNG VIÊN BARNES
Chúng tôi đem thư viện đến công viên Barnes! Vào các ngày thứ Bảy, từ

SỐ ĐIỆN THOẠI THƯ VIỆN
Bàn tham khảo dành cho người lớn
(626) 307 - 1368

10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, đọc sách, học tập hoặc thư giãn trong khu

Bàn tham khảo dành cho trẻ em

vực đọc sách ngoài trời được bố trí giữa khu hồ bơi và sân quần vợt.

(626) 307 - 1358

Nhân viên sẽ cung cấp sách, báo để đọc tại chỗ hoặc mượn về nhà, truy

Phục vụ mượn sách

cập Wi-Fi miễn phí, đăng ký thẻ thư viện, các chương trình đặc biệt và

(626) 307 - 1366
Học tiếng Anh / Quốc tịch

hơn thế nữa!

(626) 307 - 1251

MƯỢN ĐIỂM PHÁT SÓNG WI-FI MIỄN PHÍ
Thư viện Monterey Park Bruggemeyer hiện cho mượn các điểm phát

Giờ hoạt động của thư viện
Thư viện mở cửa theo lịch hẹn vào

song Wi-Fi. Các điểm phát sóng cung cấp quyền truy cập và kết nối

thứ Ba đến thứ Bảy, từ 1 giờ trưa

mạng miễn phí và đáng tin cậy cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và

đến 5 giờ chiều. Vui lòng truy cập

bất kỳ ai đang làm việc hoặc học tập trực tuyến. Các điểm phát sóng

trang mạng của chúng tôi để đặt

được thực hiện nhờ sự tài trợ của Thư Viện Bang California. Để biết

lịch hẹn.

thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng thư viện.

Nhắn tin cho chúng tôi
(626) 283-6062

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC SÁCH IN-N-OUT
Bắt đầu từ ngày 2 tháng 10, 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. 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 13 tháng 11.

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

CÁC LỚP HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA TEENTOBER
& CUỘC THI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
Các ngày thứ Bảy trong tháng 10, từ 1 đến 3 giờ chiều, trên Zoom

Giờ truy cập Wi-Fi của Thư viện
Thứ Hai đến Chủ Nhật
Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

Thanh thiếu niên được mời tham gia các lớp học về thiết kế đồ họa thông

Theo dõi chúng tôi tại

qua Zoom để tìm hiểu cách tạo đồ họa truyền thông xã hội hấp dẫn

@MontereyParkLib

nhằm quảng bá các dịch vụ tại thư viện. Thanh thiếu niên hoàn thành tất
cả bốn lớp học và gửi tác phẩm của mình cho cuộc thi Truyền Thông Xã
hội TeenTober sẽ có cơ hội giành được giải thưởng. Để đăng ký, hãy gọi

Đăng ký tại @MontParkTV

BànTham Khảo dành cho Người Lớn. Các lớp học được tài trợ bởi
CodeSpeak Labs.
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TRẺ EM
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.
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.
Giờ Kể Chuyện Song Ngữ Tây Ban
Nha
Ngày 1 & 15 tháng 10 lúc 4 giờ chiều tại
công viên Barnes
Các gia đình được mời tham gia với
chúng tôi trong giờ kể chuyện song ngữ
tiếng Tây Ban Nha tại công viên Barnes,
nơi họ sẽ nghe đọc sách, hát các bài hát
và học từ vựng tiếng Tây Ban Nha. Trẻ
em ở mọi lứa tuổi và khả năng ngôn ngữ
đều được chào đón và không cần đăng
ký trước.
Âm Nhạc và Chuyển Động
Ngày 8 tháng 10 lúc 11 giờ sáng tại 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.
Nghệ Thuật Sau Giờ Học ở công viên
Ngày 14 tháng 10 lúc 3:30 chiều tại khu
dã ngoại của công viên Barnes.
Thỏa sức sáng tạo tại công viên Barnes!
Trẻ em từ 5 đến 12 tuổi sẽ cùng với nhân
viên thư viện tạo ra những con quái vật
ma quái vừa đúng cho dịp Halloween!
Tất cả vật liệu sẽ được cung cấp. Không
cần đăng ký trước.

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 626-307-1368.

Ngày của thanh thiếu niên
Ngày 6 tháng 10 lúc 4 giờ chiều. tại
khu dã ngoại của công viên Barnes
Hãy đến công viên Barnes sau giờ học
để chơi trò chơi và gặp gỡ những
thanh thiếu niên khác.

Buổi họp của thanh thiếu niên
Ngày 12 và 26 tháng 10 lúc 5 giờ
chiều tại khu dã ngoại của công viên
Barnes. Hội của thanh thiếu niên
đang tuyển thành viên!
Thủ công dành cho thanh thiếu
niên
Ngày 20 tháng 10 lúc 4 giờ chiều tại
khu dã ngoại của công viên Barnes.
Đến công viên để gặp gỡ những
thanh thiếu niên khác và cùng làm
đế lót ly sử dụng bản đồ cũ hoặc
những bức ảnh yêu thích của bạn.
Vật liệu sẽ được cung cấp.

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 626-3071368.
Giữ gìn vóc dáng ngay cả khi bạn
ngồi
Ngày 8 & 22 tháng 10 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: tấm
lót đĩa chủ đề mùa thu
12 đến 15 tháng 10
Thời gian: ngày 15 tháng 10 lúc 10
giờ sáng tại khu dã ngoại của công
viên Barnes.
Người lớn được mời làm tấm lót đĩa
chủ đề mùa thu với nhân viên thư
viện. Bạn có thể đến nhận một bộ để
tự làm ở nhà bắt đầu từ ngày 12
tháng 10 hoặc tham gia làm chung
với nhân viên thư viện vào thứ Sáu,
ngày 15 tháng 10 lúc 10 giờ sáng.

Buổi bàn luận sách bằng tiếng
Quan Thoại
Ngày 16 tháng 10 lúc 10 giờ sáng,
ở công viên Barnes.
Tham gia cùng nhân viên thư viện
vào một buổi bàn luận đặc biệt
bằng tiếng Quan Thoại với tác
giả người Trung Quốc đương đại,
Anyi Wang. Nhân viên sẽ thảo
luận về một số tác phẩm của cô
ấy. Những tác phẩm này sẽ có
sẵn để bạn có thể mượn về nhà.

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 626307-1251.
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 hộ chiếu của bạn tại thư
viện Monterey Park Bruggemeyer trước
ngày dự định đi du lịch để tránh sự
chậm trễ có thể xảy ra. Dịch vụ CHỈ
được thực hiện theo lịch hẹn. Giờ làm
hộ chiếu là thứ Ba và thứ Năm từ 3
đến 5 giờ chiều, thứ Bảy từ 1 đến 5 giờ
chiều. Vui lòng gọi văn phòng hộ chiếu
theo số (626) 307-1357 để đặt lịch hẹn
hoặc nếu bạn có thắc mắc.
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