¡Reserva la Fecha!
Jueves, el 30 de
Marzo

Noche de Información
para Familias de ESL Y Evento
de “Freecycle”

Quién: ¡Se invita a toda la familia!
Qué: Información sobre cómo apoyar el
aprendizaje de su hijo en casa y asistir a un
evento “freecycle” donde puede tomar artículos
usados suavemente para su familia GRATIS!
Cuándo: Jueves, 30 de marzo, 5:30 PM-7:30 PM

Dónde: Gimnasio del Centro Kindergarten

Invitación formal será enviada.




This event is sponsored by Title III funds.
Este evento es patrocinado por fondos del Título III.
Este evento é patrocinado por fundos Título III.

¿Qué es un
"FreeCycle"?
Un "FreeCycle" es un
evento donde puede "comprar"
artículos usados suavemente:
• Libros
• Ropa
• Juguetes de bebe
• Herramientas de cocina
¡Pero todo es gratis! ¡Únase a
nosotros para este evento y
encuentre algunos artículos útiles
para su familia!




This event is sponsored by Title III funds.
Este evento es patrocinado por fondos del Título III.
Este evento é patrocinado por fundos Título III.

¡Salvar a data!

Quinta-feira, 30 de março

Informações Noite
da Família ESL a Evento
“Freecycle”
Quem: ¡Toda a família é convidada!
O quê: Informações sobre como apoiar a aprendizagem
do seu filho em casa a um evento “freecycle” onde você
pode levar suavemente itens usados casa para sua
família para LIVRE!
Quando: Quinta-feira, 30 de março de 17:30 - 19:30
Onde: Jardim de Infância auditório

Convite formal será enviado.




This event is sponsored by Title III funds.
Este evento es patrocinado por fondos del Título III.
Este evento é patrocinado por fundos Título III.

O que é um
"FreeCycle"?
Um "FreeCycle" é um evento onde
você pode "comprar" itens
suavemente usados:
• Livros
• Roupas
• Brinquedos para bebés
• Utensílios de cozinha
Mas tudo é grátis! Junte-se a nós
para este evento e encontre alguns
itens úteis para sua família!




This event is sponsored by Title III funds.
Este evento es patrocinado por fondos del Título III.
Este evento é patrocinado por fundos Título III.

Save the Date!

Thursday, March 30

ESL Family
Information Night
and Freecycle Event
Who: The whole family is invited!
What: Receive information about how to
support your child’s learning at home and
attend a freecycle event where you can take
gently used items for your family for FREE!
When: Thursday, March 30, 5:30 PM-7:30 PM
Where: Kindergarten Gym

Formal Invitation to Follow




This event is sponsored by Title III funds.
Este evento es patrocinado por fondos del Título III.
Este evento é patrocinado por fundos Título III.

What is a “FreeCycle”?
A “FreeCycle” is an
event where you can
“shop” for gently used
items:
 Books
 Clothes
 Baby toys
 Kitchen tools
But everything is free! Join us
for this event and find some
useful items for your family!





This event is sponsored by Title III funds.
Este evento es patrocinado por fondos del Título III.
Este evento é patrocinado por fundos Título III.

