MONTEREY PARK
BRUGGEMEYER LIBRARY
Calendar of Events January 2022
FREE ACCESS TO 7,000+ NEWSPAPERS AND
MAGAZINES
Access more than 7,000 of the world’s top newspapers and
magazines from over 120 countries in 60 different languages for free
using PressReader! Enjoy news stories and articles from your favorite
sources and discover new ones from around the world. Full digital
editions can be read on the device of your choice – smartphone,
tablet or laptop. Patrons with a valid library card can download the
app to an Apple or Android device or go directly to the PressReader
website. Patrons should search for and select the Monterey Park
Bruggemeyer Library and enter their library card barcode number
and PIN/password (last name) to sign in.

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
Text Us
(626) 283-6062

Library Hours
Tuesday-Saturday

FREE WORKFORCE DEVELOPMENT
AND JOB SKILLS PLATFORMS
The Library now offers six new online learning resources that provide
workforce support including information on test preparation, career
change, small business startup, digital skill building, soft skills,
certifications and more. These online tools will speed recovery from
the pandemic by offering help in returning those unemployed or
underemployed and hit hardest by the pandemic to the workforce.
For more information, please visit the Library’s website.

1 p.m. - 5 p.m.
Pop Up Library at Barnes Park
Saturday
10 a.m. - 12 p.m.
Contactless Checkout Hours
Tuesday-Saturday
10 a.m. - 5 p.m.
Library WiFi Hours
Monday-Sunday

MEET WITH A SOCIAL SECURITY ANALYST
January 8, 22 and 29, 10-11:30 a.m. at Barnes Park
Stop by the Pop Up Library to meet with a Social Security Analyst
from the National Association of Registered Social Security Analysts.
Registration not required. For more information, call Adult
Reference Services.

8 a.m. - 8 p.m.
Follow us @MontereyParkLib

Subscribe @MontParkTV

Please note that the Library will be closed on Saturday, January 15 due to the
Martin Luther King Jr. holiday. There will be no Pop Up Library or Family
Storytime.
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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 and 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.

Teen Game Day
January 13 at 4 p.m.
Barnes Park Picnic Shelter
Head over to Barnes Park after
school to play games and meet other
teens.

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 about this opportunity, call
(626)
307-1492
or
email
vcastellanos@montereypark.ca.gov.

Spanish Bilingual Storytime
January 7 & 21 at 4 p.m.
Barnes Park
Families are invited to join us for
Spanish bilingual storytime, where
they will hear books, sing songs and
learn vocabulary. Children of all
ages and language abilities are
welcome.

Music and Movement
January 14 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.
Mandarin Storytime
January 14 at 3:30 p.m.
Barnes Park
Join Miss Ana for an all-ages
Mandarin storytime! Hear stories,
sing songs and learn rhymes in
Mandarin.
Afterschool Art in the Park
January 20 at 3:30 p.m.
Barnes Park Picnic Shelter
Get creative with the Library at
Barnes Park! Kids ages 5 - 12 will
paint a snowy owl. All materials will
be provided.

Junior Friends Meeting
January 11 & 25 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.
Mini Cai Sheng Chinese New Year’s
Craft
January 27 at 4 p.m.
Barnes Park Picnic Shelter
Teens are invited to celebrate the
Lunar New Year by creating a Mini
Cai Sheng (God of Wealth) out of red
envelopes to give to friends and
family. Supplies are available on a
first come, first served basis.

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
January 14 & 28 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.

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 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.

Fan Lantern Grab and Go Craft Kit
Jan 18-21, with crafting session
January 21 at 10 a.m.
Adults are invited to make fan
lanterns with library staff. Kits will be
available
for
pick-up
through
Contactless
Checkout
starting
Tuesday, January 18. To request a kit,
call
Adult
Reference
Services.
Crafters can join staff in Barnes Park
on Friday, January 21 at 10 a.m. to
craft and chat.
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免费阅读7000多种报章杂志

蒙市图书馆现增设免费线上阅读 PressReader 网站：包括
120 多个国家出版的， 60 多种不同语言的 7000 多种报章杂
志。你不仅可以欣赏自己喜爱的读物，还可以发现世界各地
的新闻故事。你可以在自己的智能手机，平板电脑或台式电
脑上阅读这些刊物的整体电子版本。读者可以下载Apple或
Android 的应用程序，也可以直接在 PressReader 的网站上
阅读。进入网站后请先找到并选择蒙市图书馆，再输入自己
的图书卡号码及密码（读者本人的姓氏）来登录。

免费的劳动力发展和工作技能平台

图书馆现在提供六个新的在线学习资源，提供劳动力支
持，包括有关考试准备、职业转换、小型企业创业、数字
技能培养、软技能、认证等的信息。这些在线工具将通过
帮助失业或就业不足以及受大流行打击最严重的人重返劳
动力市场，从而加快从大流行中恢复过来。如需更多信
息，请访问图书馆网站。

与社会安全福利专家见面

月8日，22日及29日周六上午10点至11点半，蒙市图书馆举办
与社会安全福利专家见面活动（来自美国注册社会安全福利分
析专家协会）。不需事先预约。欲知详情，请电成人咨询部。
节假日通告
请注意：蒙市图书馆将在1月15日周六的马丁.路德金假日关
闭。所有的活动将在下一周恢复。
1

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

图书馆开放时间
每周 2 点至 6 点开放，下午
1:00 至下午 5:00
流动图书馆
每周六上午10点 – 12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
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青少年部

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. 欲知详情或注册登记，请造访
图书馆网站或致电
626-3071368.
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。
**1月15日此项活动取消。**
西班牙语讲故事时间

月7日和21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。
音乐和舞动
1月14日上午11点，巴恩斯公园
和儿童部员工一起参加音乐，律动
和舞蹈活动！本月的活动对所有年
龄段的儿童及照护者开放。
国语讲故事时间
12 月 10 日周五下午 3 点半在巴恩斯
公园
请来巴恩斯公园参加安娜小姐的国
语讲故事时间！ 大家用国语来讲
故事，唱歌及学习音韵。不需提前
登记。
课后艺术创作
1 月 20 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
的儿童将描绘一只猫头鹰。图书馆
将提供所有材料。
1

青少年游戏日
1 月 13 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
1月11日和25日下午4点，巴恩斯公
园野餐区
青少年图书馆之友是一个义工俱乐
部，并与蒙市图书合作提供提升领
导力的各种机会。如果感兴趣参
加，请造访图书馆网站。
中国新年小财神手工活动
1 月 27 日周四下午 4 点，巴恩斯公
园野餐区
邀请青少年一起参与庆祝中国新年
的手工活动：用红包来制作小财神
赠送亲友。制作材料先到先得。

成人部

欲知详情或注册登记，请造访
图书馆网站或致电
626-3071368.

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626-3071251.

参加义工活动服务社区，为成年英文学习者
带来积极的改变

请加入图书馆的义工队伍，帮助成年人探
索其社区，与他人交流并在日常生活里变
得更有自信心。欲知详情或报名加入，请
电（626）307-1492 或电邮至
vcastellanos@montereypark.ca.gov

英文识字班及公民入籍班

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.
即将外出旅游？ 尽速申办美国护照！
请尽速来蒙市图书馆递交护照申请，以
免延误. 此项服务须提前预约. 护照办理
时间：每周2/周4下午3 – 5点，每周6下
午1 – 5 点. 欲提前预约或有任何问题，
请电英文识字部护照服务 626-3071357.

椅上锻炼活动
1 月 14 日和 28 日上午 10 点，蒙市兰
利老人中心
和我们一起来做低强度的活动。
我们会用中，英文来带你锻炼。
敬请事先注册。
风扇灯笼即取即用工艺套件
1月18 – 21 日，手工课定于1月21日
上午10点
邀请成年人和我们一起制作折纸灯
笼。1月18日周二起可以来图书馆
领取制作材料。请电成人咨询部预
定制作材料。1月21日周五上午10
点，大家可以在巴恩斯公园和图书
馆员工一起参加制作。
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ACCESO GRATUITO A MÁS DE 7.000 PERIÓDICOS Y
REVISTAS
La biblioteca Bruggemeyer de Monterey Park ahora ofrece acceso digital
ilimitado a más de 7.000 de los principales periódicos y revistas del mundo
de más de 120 países en 60 diferentes idiomas de forma gratuita a través de
PressReader. Disfrute de noticias y artículos de sus fuentes favoritas y
descubra otras nuevas de todo el mundo. Las ediciones digitales completas
se pueden leer en el dispositivo que elija: teléfono inteligente, tableta o
computadora portátil. Los usuarios con una tarjeta de biblioteca válida
pueden descargar la aplicación en un dispositivo Apple o Android o ir
directamente al sitio web de PressReader. Los usuarios deben buscar y
seleccionar la Biblioteca Bruggemeyer de Monterey Park e ingresar el
número de código de barras de la tarjeta de la biblioteca y el PIN /
contraseña (apellido) para iniciar sesión.

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
Biblioteca emergente
Sábados de 10 a.m. a 12 p.m.
Horario de la biblioteca

PLATAFORMA GRATUITA DE DESARROLLO DE LA
FUERZA LABORAL Y HABILIDADES LABORALES
La biblioteca ahora ofrece seis nuevos recursos de aprendizaje en línea para
brindar apoyo laboral, incluida información sobre preparación de exámenes,
cambios de carrera, emprendimiento de pequeñas empresas, capacitación
en habilidades digitales, habilidades sociales, certificación y más. Estas
herramientas en línea ayudarán a las personas desempleadas o
subempleadas, y a las más afectadas por la pandemia, a regresar al mercado
laboral, acelerando así la recuperación de la pandemia. Para obtener más
información, visite el sitio web de la biblioteca.

REÚNASE CON UN ANALISTA DE SEGURO SOCIAL
Pase por la biblioteca emergente MPBL de 10 a.m. a 11:30 a.m. el sábado 8, 22
y 29 de enero para reunirse con un analista de Seguro Social de la Asociación
Nacional de Analistas Registrados de Seguro Social. No es necesario
registrarse. Para obtener más información, llame a servicios de referencia
para adultos.

ANUNCIO DE DIA FERIADO
Tenga en cuenta que la biblioteca estará cerrada el sábado 15 de enero
debido al día feriado de Martin Luther King Jr. Toda programación
reanudará el fin de semana siguiente.

La Biblioteca está abierta de
martes a sábado,
1 p.m. - 5 p.m.
Envíenos un mensaje de texto
(626) 283-6062
Horario de Préstamo sin
contacto
Martes a Sábado
10 a.m. - 5 p.m.
Horario de WiFi de la
biblioteca
lunes a domingo
8 a.m.-8 p.m.
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. ** No habrá cuentos del 15 de de
enero. **

Día de Juegos para Adolescentes
13 de enero a las 4 p.m.
Área de Picnic del Parque Barnes
Dirígete al parque Barnes después de la
escuela para jugar y conocer a otros
adolescentes.

Cuentos Bilingües en Español
7 y 21 de enero a las 4 p.m.
Parque Barnes
Las
familias
están
invitadas
a
acompañarnos para la hora de
cuentos bilingües en español donde
escucharán libros, cantarán canciones
y aprenderán vocabulario. Los niños
de todas las edades y habilidades
lingüísticas son bienvenidos.

Música y Movimiento
10 de diciembre 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.
Hora de Cuentos en Mandarín
14 de enero a las 3:30 p.m.
Parque Barnes

¡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.
Arte Después de Escuela en el Parque
20 de enero a las 3:30 p.m.
Área de picnic del parque Barnes
¡Sea creativo con la biblioteca de
Barnes Park! Los niños de 5 a 12 años
pintarán
un
búho
nival.
Se
proporcionarán todos los materiales.

Reuniones de Junior Friends
11 y 25 de enero a las 4 p.m.
Cuarto para Adolecentes de la Biblioteca
“Junior Friends” es un club de voluntarios
para adolescentes con oportunidades de
liderazgo en conjunto con la Biblioteca
Bruggemeyer de Monterey Park. Para
unirte, visita el sitio web de la Biblioteca.

Artesanía del Año Nuevo Chino Mini Cai
Sheng
27 de enero, 4 p.m. en el área de picnic del
parque Barnes
Se invita a los adolescentes a celebrar el
Año Nuevo Lunar creando un Mini Cai
Sheng (Dios de la riqueza) con sobres rojos
para regalar a amigos y familiares. Los
suministros están 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
14 y 28 de enero a las 10 a.m.
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.
Kit de manualidades de Linterna de
Abanico para Agarrar y Llevar
18-21 de enero, con sesión de elaboración
el 21 de enero a las 10 a.m.
Se invita a los adultos a hacer linternas de
abanico con el personal de la biblioteca.
Los kits estarán disponibles para recoger
a través de Préstamo sin Contacto a partir
del martes 18 de enero. Para solicitar un
kit, llame a servicios de referencia para
adultos. Los artesanos pueden unirse al
personal en el parque Barnes el viernes 21
de enero a las 10 a.m. para crear 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
Aprenden Inglés

Únase al dedicado equipo de voluntarios
de la biblioteca y ayude a adultos a
navegar por su comunidad, comunicarse
con otros y sentirse más seguros en su vida
diaria. Para ser voluntario u obtener más
información sobre esta oportunidad, 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 de EE. UU.!
Presente su solicitud de pasaporte en la
biblioteca Bruggemeyer de Monterey
Park 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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TRUY CẬP MIỄN PHÍ HƠN 7.000 TỜ BÁO VÀ TẠP
CHÍ
Thư viện Monterey Park Bruggemeyer hiện cung cấp quyền truy cập trực
tuyến không giới hạn vào hơn 7.000 tờ báo và tạp chí hàng đầu thế giới từ
hơn 120 quốc gia bằng 60 ngôn ngữ khác nhau miễn phí bằng
PressReader. Thưởng thức các bài tin và bài báo từ các nguồn yêu thích
của bạn và khám phá những tin tức và bài báo mới từ khắp nơi trên thế
giới. Toàn bộ các ấn bản kỹ thuật số trực tuyến có thể được đọc trên thiết
bị bạn chọn - điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính xách
tay. Khách hàng quen có thẻ thư viện hợp lệ có thể tải ứng dụng xuống
thiết bị Apple hoặc Android hoặc truy cập trực tiếp vào trang web
PressReader. Khách hàng quen nên tìm kiếm và chọn Thư viện Monterey
Park Bruggemeyer và nhập số mã vạch thẻ thư viện và mã PIN / mật khẩu
(họ của bạn) để đăng nhập.

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
Thư viện mở cửa từ thứ Ba đến
thứ Bảy, 1 giờ chiều đến 5 giờ
chiều.
Thư viện ngoài trời

PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG MIỄN
PHÍ VÀ NỀN TẢNG KỸ NĂNG CÔNG VIỆC
Thư viện hiện cung cấp sáu tài nguyên học tập trực tuyến mới cung cấp
hỗ trợ lực lượng lao động bao gồm thông tin về chuẩn bị kiểm tra, thay
đổi nghề nghiệp, khởi nghiệp kinh doanh nhỏ, xây dựng kỹ năng kỹ thuật
số, kỹ năng mềm, chứng chỉ và hơn thế nữa. Các công cụ trực tuyến này
sẽ tăng tốc độ phục hồi sau đại dịch bằng cách cung cấp trợ giúp trong
việc đưa những người thất nghiệp hoặc thiếu việc làm và bị ảnh hưởng
nặng nề nhất bởi đại dịch trở lại lực lượng lao động. Để biết thêm thông
tin, vui lòng truy cập trang web của Thư viện.

Thứ Bảy từ 10 giờ sáng - 12 giờ trưa.
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

GẶP GỠ VỚI MỘT NHÀ PHÂN TÍCH AN SINH XÃ
HỘI
Hãy ghé qua Thư Viện Ngoài Trời MPBL từ 10 giờ sáng đến 11 giờ 30 sáng
vào Thứ Bảy, 8, 22 và 29 tháng 1 để gặp Chuyên Gia Phân Tích an sinh xã
hội từ Hiệp Hội Quốc Gia các nhà phân tích an sinh xã hội. Không cần
đăng ký trước. Để biết thêm thông tin, hãy gọi Dịch vụ Tham khảo dành
cho Người lớn.

Theo dõi chúng tôi tại
@MontereyParkLib

Đăng ký tại @MontParkTV

XIN LƯU Ý RẰNG THƯ VIỆN SẼ ĐÓNG CỬA VÀO THỨ BẢY, NGÀY 15 THÁNG 1
CHO KỲ NGHỈ LỄ MARTIN LUTHER KING JR. TẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH SẼ TIẾP
TỤC VÀO CUỐI TUẦN SAU.
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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.
** Sẽ không có Giờ Kể Chuyện vào ngày 15
tháng 1. **

Ngày trò chơi dành cho thanh thiếu niên
Ngày 13 tháng 1 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

Giờ Kể Chuyện Song Ngữ Tây Ban Nha
Ngày 7 & 21 tháng 1 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 14 tháng 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 14 tháng 1 lúc 3:30 chiều
Công viên Barnes
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 Sau Giờ Học ở công viên
Ngày 20 tháng 1 lúc 3:30 chiều
Thỏa sức sáng tạo với Thư viện tại Công
Viên Barnes! Trẻ em từ 5 đến 12 tuổi sẽ vẽ
một con cú tuyết. Tất cả các tài liệu sẽ được
cung cấp.

Buổi họp của thanh thiếu niên
Ngày 11 & 25 tháng 1 lúc 4 giờ chiều
Phòng thanh thiếu niên trong thư viện
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.
Thủ công năm mới của Trung Quốc Mini
Cai Sheng
Ngày 27 tháng 1, 4:00 chiều tại khu dã
ngoại của công viên Barnes
Thanh thiếu niên được mời ăn mừng Tết
Nguyên đán bằng cách tạo ra một Mini Cai
Sheng (Thần Tài) từ phong bì đỏ để tặng
bạn bè và gia đình. Vật liệu sẽ được cung
cấp trên cơ sở ai đến trước được trước.

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
Ngày 14 & 28 tháng 1 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: lồng đèn
quạt
Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng Giêng
Người lớn được mời làm lồng đèn quạt
với nhân viên thư viện. Bạn có thể đến
nhận một bộ để tự làm ở nhà bắt đầu từ
ngày 18 tháng 1 hoặc tham gia làm
chung với nhân viên thư viện vào thứ
Sáu, ngày 21 tháng 1 lúc 10 giờ sáng tại
khu dã ngoại của công viên Barnes.

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.
Hãy tình nguyện để tạo ra sự khác biệt
trong cộng đồng của bạn và tạo ra sự
thay đổi tích cực cho những 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 về cơ hội này, hãy gọi (626) 3071492 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 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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