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Agosto: 
Festival del Medio 
Otoño y Noche de 
Alfabetización 
viernes, 8/26
4:00 - 6:00 pm

Todos son bienvenidos. 
Este evento es gratuito.

Join us for a mooncake celebration! Families will 
read the mooncake recipe, learn about this annual 
festival, learn to measure ingredients, and practice 
new vocabulary. Participants will be able to take their 
mooncakes home. Presented in partnership with 
the Excelsior Library, with stories to honor the fun 
evening together.

Family Connections Centers’ mission is to support the 
development of strong, healthy families and thriving 
communities. We create opportunities for people of 
different backgrounds to work together cooperatively, 
sharing cultures, values, knowledge, and resources.

Friday Family Nights at Excelsior

¡Únete a nosotros para una celebración de pastel de 
luna! Las familias leerán la receta del pastel de luna, 
aprenderán sobre este festival anual, aprenderán 
a medir los ingredientes y practicarán vocabulario 
nuevo. Los participantes podrán llevarse sus pasteles 
de luna a casa. Presentado en asociación con la 
Biblioteca Excelsior, con historias para honrar la 
noche divertida juntos.

La misión de Family Connections Centers es apoyar 
el desarrollo de familias fuertes y saludables y 
comunidades prósperas. Creamos oportunidades para 
que personas de diferentes orígenes trabajen juntas de 
manera cooperativa, compartiendo culturas, valores, 
conocimientos y recursos.

Viernes Noches Familiares 
en Excelsior

Location/ Ubicación:
Family Connections - Excelsior
5016 Mission Street
San Francisco, CA 94122

Scan to register for 
Family Night.

Escanee para registrarse 
en la Noche familiar.

August: 
Mid-autumn Festival & 
Literacy Night
Friday, 8/26
4:00 - 6:00 pm

All are welcome. This 
event is free to attend.

Questions/Preguntas:
Yadira: 415.333.3845,

yortega@fccenters.org
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Tháng bảy:
Lễ hội trung thu & đêm 
luyện chữ
Thứ sáu, 26 tháng 8
4:00 - 6:00 pm

Tất cả đều được chào đón. 
Sự kiện này là miễn phí để 
tham dự.

加入我們的月餅慶祝活動！家庭將閱讀月
餅食譜，了解這個一年一度的節日，學習衡
量成分，練習新詞彙。參與者將可以將他們
的月餅帶回家。與 Excelsior 圖書館合作呈
現，以故事來紀念這個有趣的夜晚。

家庭聯繫中心的使命是支持強大，健康的
家庭和繁榮社區的發展。我們為不同背景
的人們創造合作的機會，分享文化，價值
觀，知識和資源。

週五家庭之夜在怡東

Tham gia với chúng tôi cho một lễ kỷ niệm bánh 
trung thu! Các gia đình sẽ đọc công thức làm bánh 
trung thu, tìm hiểu về lễ hội hàng năm này, học cách 
đo lường các thành phần và thực hành từ vựng mới. 
Người tham gia sẽ có thể mang bánh trung thu về 
nhà. Được giới thiệu với sự hợp tác của Thư viện 
Excelsior, với những câu chuyện để tôn vinh buổi tối 
vui vẻ cùng nhau.

Sứ mệnh của Trung tâm Kết nối Gia đình là hỗ trợ 
sự phát triển của các gia đình mạnh mẽ, khỏe mạnh 
và cộng đồng thịnh vượng. Chúng tôi tạo cơ hội cho 
những người thuộc các nguồn gốc khác nhau làm việc 
cùng nhau một cách hợp tác, chia sẻ văn hóa, giá trị, 
kiến thức và nguồn lực.

Đêm Gia Đình Thứ 
Sáu tại Excelsior

位置/ Vị trí:
Family Connections - Excelsior
5016 Mission Street
San Francisco, CA 94122

掃描以註冊家庭之夜.
Quét để đăng ký 

Family Night.

七月:
中秋掃盲夜
星期五
8月26日
下午 4:00-6:00

歡迎所有人。此活
動可免費參加。

問題/câu hỏi:
Yadira: 415.333.3845,

yortega@fccenters.org

family Event


